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14/1 ఆరండల్ పేట 

గుంటూరు... 



అక్షిణామృత వాహిని నిభము 

సౌహార్దమ్ము రూపించి, [ప 

త్యక్షంబాయెనొ నా దొణుపు గురువై 

అవ్యాజ వాత్సల్య వా? 

శ్రీ క్షిప్తిం బరిపుష్టి. గూర్చిన లతా 
పృంతేజమో |గంథమున్ 

సాక్షి భూత మనస్సుగాం గను6డ! 

నిశ్శంకన్ బుధాగేసరుల్! 



(పవెళిక 

శా స్త్రజ్ఞానరాశి అనంతం. అది రాగద్వేషాలకు అశీతం. అందునా విశ్వ 

(శేయస్సాధనమైన సత్యారాధనం సకల గురుకుల మతం. అధునా 'సత్యే సర్వం 

(ప్రతిషితొమ్మన్నది మౌ గోత( వతం. “తెలుగు వ్యాకరణాల పె సంస్కృత పాకృత 

వ్యాకరణాల [పభావరి అన్న (పకృతరచన మా (వతానికి అనురూపంగా అవతరించి 

వెలుగును చూస్తున్నది. ఏతత్క ర్త డాక్టరు బేతవోలు రామబ్రహ్మం విశేషదర్శనం, 
వివేకవరిపాకం గల ఉ తమ పరిశోధకుడు, శాస్త్రశిక, వృద్దోపాసనా ఇతనికి 
వ[జకవచాలు. నిరంతరసాధన్నా (పవచనాభ్యాసమూ వీటికి తోడు, వర్ణమాల్క పరుష 

నరళాలు, 'వ్రత్యాహారపద్దతి, (దుతమూ-(దుత పకృతికమూూ సంధి రూపసాధన సరళి, 

త _క్వడుజ్ఞాలు. పకీర్ల ఏషయావళి-అన్న ఎనిమిది అధ్యాయాలలో విస్తరించిన ఈ 
సిద్ధాంతవ్యాసం అధ్యాయ సంఖశ్రనుబట్టి లక్షణశిరోభూషణ మైన పాణిని అష్టా ధ్యాయిని 

స్మృతిపథానికి తెసుంది, ఈ సంథకొానియమం ఐచ్చికం కావచ్చు యాదృచ్చికం 

కావచ్చు; ఎదైనా అషాధ్యాయియెడల ఈకిస్కి గల సమర్చనాబుద్ది ఇందువల స్ప 
మవుతున్నది. న ప 

సమీప వ _ర్రిత్వంవల్ల గాన్తీ మత రాజకీయాది సంబంధాలవల్ల గానీ భాషలకు 
సంసర్గం ఏర్పడినప్పుడు అన్యోన్యం అటూ యిటూ ఆదాన (పదానాలు (ప్రవ ర్తిల్లడం 
సహజం. కొన్నిపట్ల అది పదవినిమయంతో ఆగదు. (పడాత్ళ భాషలోని కౌవ్యాలకూ, 
శానాంలకూ (పతి గహీళ్చ్ళభాషలో అనుకరణలూ ఆనుసరణలూ రూపొందడం తప్పని 
సరి. సంస్కృత (పొకృతభా షలతోడి (వగాఢ సంసర్ల సంబంధాలవల్ల తెలుగున 
ఆలాటి |పభావమే కనిపిస్తుంది. తెలుగుపై తత్సమ తదృవ రూపాన ఈ భాషల 
(ప్రభావం అతివేలంగా వడడమేగాక అక్కడి రచనలూ రచనా సం[పదాయాలూ 
ఇబ్బడిగా ముబ్బడిగా తెలుగున దిగుమతి అయ్యాయి, వీటిలో వ్యాకరణ రచనా 
(ప్రణాళిక ఒకటి. 

సంస్కృతం ఆద్య పకృతి అనీ, (పాక్ళతం ద్వితీయ (పకృతి అనీ తెలుగు 
ఏక్ళతి అనీ లాకీణికుల వ్యవహారం. తెలుగున గల తత్సమ తద్భవ రూవవిభాగాన్ని 



ళ్గు 

దృష్టిలో పెట్టుకుని యోచిస్తే తెలుగు వికృతి అన్న వాడుక సమంజసమే అనిపిస్తుంది. 

ఈ విభాగానికి చెందని దేశ్యభాగాన్ని వికృతి అనడం యు క్రిసహం కాకపోయినా, 

తెలుగులో ఏకదెశమైన తత్సమతదృ్భవ భాగానికి వర్శిస్తున్న వికృతి అన్న వ్యవహారం 

'శేషభాగమైన దేశ్యావికిపైతం విస్తరించింది. వ్యుత్చత్తిపరంగా పృథగ్దన్యత్వంవల్ల 

ఉభయ్మప్రకృతి విలకణక్వమూూ (పవృ త్తిపరంగా (పకృతి ద్వయ సంబంధంవ ల 

తదుభయానునారిత్వమూ తెలుగుభాషా ఏశిషత. ఇది ఆర్యభాషా జన్యం కాదనీ (దావిడ 

భాషా మూలకమనీ ఆధునికులు అనువర్షించడ మె కాదు (ప్రాచినాంధ శాబికులు 

కేతనాదులు పైతం (ప్రసంగించిన అంశమే, “త్రల్లి సంస్కృృతంబె యెల్ల భాషలకును- 

దానివలన గొంత కానంబడియె- కొంత తాన కలిగె నంతయునే కమె-తెను(గుబాస 

నాగ వినుతికెక్కె.” అన్న కేతన్న తీర్పులో వ్యుత్స త్రిపరంగా తెలుగునకుగల 

స్వతంత్ర (ప్రతిపత్తి స్పష్టంగా స్థాపించబడింది. “కేవలతయా అనుసర్పత్యుభే చ...” 
ఆన్న చింతామణి హృదయం సైతం భూషణ కారుడు శిల్చించిన తీరు తెన్నులను 

భూషించింది. 

అయి తే, తత్సమ తద్నవాలకు గల సమీప (పకృతులను నిర్దారించే పక్షంలో 

తెలుగు లాకణికులలో (పధానంగా మశభేదాలు రెండు క ఏపిసాయి. ద్వితీయ (పకృతిగా 

పరిభాషించబడుతున్న | పాకృతంకో నిమి త్రం లేకుండా ఆద్య పకృతియన సంస్కృతం 

నుంచ తత్సమ తదృవాలన్నింటినీ నిష్పన్నంచేయడం మొదటి మతం. అంటే, వీరి 

చూపులో తచ్చబం నిరిషంగా సంస్కృృతానికే పరిమితం. ఆం ధభాషాభూషణక ర్త 
ఏ దణ అవీ 

మూలఘటిక కేతన్న, కావ్యాలంకారచూడామణిక ర్త విన్నకోట పెద్దన్న, ఛందోదర్పణ 

కారుడు అనంతుడు మున్నగువారు ఈ మతానికి చేరినవారు. ఆద్య (ప్రకృతితో పాటు 

ఆవశ్యక స్థలాలలో (పాకృతాన్నికూడ సమీప (ప్రకృతిగా పరిగణించి ఈ ఉభయ 

(పకృతులనుంచి తత్సమ తద్భవాలను వ్యావర్తకంగా వ్యావర్లించడం రెండో మతం. 

ఈమతం మెరకు త చృద్దిం సంస్కృత [పొకృతాలు రెండింటికి వి సృృతం. చింతామణీ 

క్ర రృ అప్పకవి, చిన్నయసూరి మొదలె నవారు 'రెండోమతానికి చెందినవారు. ఆధునిక 

భాషా ఏిజాన దృ్భషిలో రెండోమశకంవారి పదశియే పదతిగా ఉందని నిష్క.రించవచ్చు. 
ఖో ట ధి ధి ల 

అయితే ఈ రెండోమతంవారి (ప్రాకృత భాష్వాపసంగం అచ్చంగా సంజ్ఞా పరిచ్చే 

ధానికి మాతమే నీమితం. బాలవ్యాకరణ తత్సమ పరిచ్చేదంలో సంస్కృత సమాల 

ధూపనిష్పాదనమే కనిపిస్తుందిగాని ప్రాకృత సమాల సిద్ది నామమాత్రానిక్రై నా కానరాదు. , 



wi 

డీనినిబిటి (వకృతిద్వయ పక్షంవారెన మన లాక్షణికుల (పాకృతభాషాప్రస క్తి వట్టి 
(a oo Can 

మొగం తుడుపనీ, 'మొక్కుదిడివతు ఆనీ చెప్పడంలో తప్పులేదు. 

(ప్రజల వాడుకలోని (ప్రాకృతాదిభాషలకు పట్టం కట్టబెట్టాలవి పట్టుపట్టిన గొశమ 

బుద్దువి స్మారక చిహ్నాలు నూరారు వెలసిన ఈ సవ్వితశ్రీమలో రసిక హృదయన రి 
“సత సఈి సంకలనక ర్త హాలకొాతవాహన చక్రవర్తి పుట్టిపోయిన ఈ పుణ్య 

భూమిలో భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రా9ల కంటె అధికసంఖ్యలో (పాకృతభాషామయ 

శాసనాలు లభించిన తెలుగుగడ్డలో (పాకృతభాషా (పభావం ఇట్టింకులింకి 

పోవడం ఆశ్చర్యం. జైన బౌద్ధ ధర్మవాహకాలుగ్కా ఊఉ తమసాహితీ నికేపాలుగా 

(పాకృ్ళతాదులు న్స్తుల (ప్రచార స్రళస్తులనందినవి కాని, కారణాలు ఏవై నా కానివ్వండి, 

తెలుగునాట ప్రాకృతాల ఊసు కలలోనిమాటగా మారిపోయింది. సంస్కృృతరూపకాలు 

చాల పాలు [పాకృళభాషావయాలు. కాని అధ్యాపకులు, అధ్యేశతలు పఠనపాఠనాలలో 

(పాకృ్ళళి భాషా భాగాన్ని ఊచముట్టుగా పరిహరించి సంస్కృృతచ్చాయతో సరిపెట్టు 

కోవడం జగమెరిగిన సత్యం. విన్నకోట పెద్దన, కాకునూరి అప్పకవి (ప్రభృతి తెలుగు 
లాక్షణికులు వ్నిశ్రుతులు హేమచంద తివ్మికమాది (ప్రాకృతభాషా శాద్దికులకు దూర 
దూరంగా నమస్కారాలు పెట్టి తమదారిని తాము తరలిపోయారు. అంతేకాదు, ఠనణి, 

ఠవర్క ఠాణం, ఠాయం, ఠావు, ఠీవి రేవ_వంటి (ప్రాకృతసమాలను అన్య దేళ్యాలుగా 
నిరూపించి వా సవస్టితిని తారుమారు చేశారు మన ఆధునిక లాక్షణికులు. దక్షిణ 
భారతదేశంలోని విశ్వవిద్యాలయాలు 'పెక్కింట (పాకృతభాషాపీఠాలు లేకపోవడం 

మాట అటుంచి_సంస్కృృతపీఠాల, తెలుగు మొదలై న దెశభాషా శాఖల, పాఠ్య( పణాళి 
కలలో [పాక్ళత భాషాధ్యయనం అస్సినాస్తి "విచికిత్సా హేతువు. ఇక, తద్భవాల 

మాటకువ స్తే తెలుగున నూటికి తొంభై పాళ్లు ప్రాకృత భవాలూ తక్కిన పదిపాళ్ళు 

సంస్కృకభవాలూ ఉన్నట్లు అభిజ్ఞుల ఆ త కాని మన విద్యాసంస్థలవ్నింటిలోనూ 
(పకృతి వికృతి రూపాలను వివరించే సందర్భాలలో తెలుగు అధ్యాపకులు సమీప 

మాతృక ఆయిన (వాకృతాన్ని విస్మరించి... పాకృళానికికూడ సంస్కృతమే మాతృక 
అన్న భావనవల్లనో లేక (పక్రియా లాఘవమన్న ఆశవల్లనో_సంస్కృృత మూల 
రూపాలనుమాాత్రం ఏకరువుపెట్టడం ఎన్నేళ్ళుగానో మనం చూస్తున్న విషయం, ఈ 
విషయమిబ్లుండగ్యా తెలుగును చల్లగా (పాకృతథేదాలలో చేర్చిన మహానుభావులు 



ఇటే 

ఈనాడే కాదు ఆనాడూ ఉన్నారు. 'ఆంధిభాషయు. (బాకృతాహ్వయమ కాన...” 

(9-5), "తెలుగుం (బాకృళభంగిన బిలియటచె... (పైది. 9-72) అని కావ్యాలం 

కారచూడామణీి; “...ఈ యాం ధభాషయు( గవిమతంబునందు( (బాకృతభేదంబె 

యనంగనొప్పు* (1_75అని అస్పకవీయమూ; "తెలుంగు (సాకృతాఖిధానముగాన..... 

(పు) అని ఆం ధకౌముదీ; నిర్ణయించడం యోజించదగ్గది. దినినిబట్టి (పాకృతభాషా 

ధ్యయనాన్ని పట్టుబట్టి తెలుగువారు పరిహరించినట్లు ఊహించ వీలున్నది. 

కాని, (ప్రాక్సృళభాషలపరంగా అంతోయింతొ కృషి సల్పిన వండిత పరిశోధకులు 

తెలుగునేలలో ఉడ్డాముగురికి మించి లేరు. వీరిలో చెల్లిపోయిన తరానికి చెందిన 

పంచాగ్నుల ఆదినారాయణళాస్త్రి పరవస్తు వెంకటభబ్లనాథస్వామి, మానవల్లి రామకృష్ణ 

కవి మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు, చిలుకూరి నారాయణరావు, రాళ్ళపల్లి 

అనంత కృ షశర్మ, దిగుమ రి శీతారామస్యామి మున్నగువారు సేరో_దగవారు. 
౬3 —చి a 

పుట్టప_ర్థి నారాయణాచార్యులు, తిరుమల రామచంద్ర (పభృతులు నేటికినీ (పాక్ళత 

భాషా సాహిత్యాలలో ఉడతాభ్ క్తిగా పర్మిశమిస్తున్న ఒంటరి వీరులు. 

ఎవరెంత కాదన్నా తెలుగుపై సంస్కృ్బృతంతోపాటు |ప్రాకృతంకూడ తన [పభా 

వాన్ని వి సృతంగా నెరపిందని నిరారించడం దాచేస్తే దాగని సత్యం. ఈ సత్యాని 
య ఏ ౨ _ $a 

(పమాణోపప తి సంకలితంగా (ప్రకృత సిద్దాంత వ్యాసంలో డాక్షరు రామ(బహ్మం 

సుస్తాపితం చేశారు. సంస్కృత [పాకృత లక్షణ (ప్రపంచాన్ని ఆమూలచూడం 

అవలోడనం చేసి ఆంధ లాక్షణిక హృదయాన్ని అనుశీలించి, పూర్వపరిళో ధకుల 

కృషిని 'తె పారు వేసి సారమతికో ఉచితానుచితాలు వివేచించి, నిశ్చయ జ్ఞాననిరూపక 

మెన రీతిలో తనవె న నిర్రయాలను వ్యాస కర ఆవిష్కరించారు. (పత్యర్హుల వాదాలను 

(పత్వాఖ్యానం చేసే పట్ల సైతం మా రామ్మబహ్మం ఎంకో సహనం సంస్కారం 

(ప్రకటించారు. (పాతిభ సంయమం కల ధృతిమంతులకే ఆది చెల్లు. 

మొదటి అధ్యాయంలో సంస్కృత (పాకృ్ళత వారకరణాలలోని వర్ణమాలా 

సరమైన సంప్రదాయాలు, వర్ణ నిర్దేశం, పరిభాషా నిర్వచన నిరూపణలు శా ఫ్రీ యంగా 

(పదర్శించబడాయి, వక్ర వృక్రతమ సంజ్ఞా నిరేశ విషయుంలో ఈ వ్యాసక ర 
G i ఠః © అజో 

చేసిన ఊహలు కేవలం ఊహలే కావు పరిశో ధకులలో జిజ్ఞాసనూ జిగీషనూ రేకెత్తించే 
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మౌలిక 'పకిపాదనలు. ఎందువలనో దంళత్య చ_జల [పసంగం ఈ వ్యానంలో 

ఏనారంగా సాగలేదు. 'పాకృళే "శద్భవే చాపి చజా దంతభవౌ స్మృతి” అన్న 

వికృతి ఒవేక కారికనూ, “సంస్కృత సమంబులందు దంత్యచజలు లేవని తాత్పర్యము. 

అన్న బాలవ్యాకరణ వృ తినీ పూర్తిగా విస్మరించినట్లుంది. ద్వితీయాధా్యాయంలో 

పరుష సరళాది సంజ్ఞాపరంగా సాగిన చర్చకూడ మే లరంగా నిర్వహించబడింది. 

పృంబింగ మహద్వాచక (పొాతిపదికల చివరి అత్యానికి ఉత్వం రావడంగూర్చి 

చేసిన సుదీర్హ ప్రసంగం (పు 119-133) సహేతుకంగా. (పవ రీలింది ఇక్కడి 

ఉత్వం (పాకృరథాషా (ప్రభావ సూచకమని నిర్ధారించడం పూర్వ పరిశీలకు లెవరూ 

చెప్పని నూతనాంశం. అడిదము సూరకవి కవిసంశయవిచ్చేదంలో  దృశాక్టటద్భకళ కంగా 

దీనికి వీజాలున్నప్పటికీ (పాకృతంలోని పృంలింగ మహద్వాచకై క వచన (పతయ 

మెన ఓ ఇక్కడ ఉత్వంగా మారిందని (పస్సషంగా |వతిపాదించబడింది. తెలుగులో 
Gm ల్సి 

ఇచట ఉక్వం రాకపోవడం దేశీ స్వభావం; ఊతం రాకడ (పొక్ళత (పభావం. 

ఉదా ; తెలుగు; వాడు తమిళ: అవన్, కన్నడ; అవం, అవను; తెలుగు; 

వీడు, తమిళ; -ఇవన్, కన్నడః ఇవం, ఇవను; తెలుగు; ఎవండు, తమిళ;--యావన్, 

ఎవన్, కన్నడ; యానం, యావను; తెలుగు; మగడు, తమిళః..మగన్, కన్నడ: 

మగను మగ, ఇస్తే అడియ(డు, అనుమండు, ఒడయండు, గంగడు, గండండు, 

దమ్మ(డు, బసవండుు జోయండు. రంగడు లింగడు, సింగండు మున్నగు 

తత్సమ కచద్భవ దేళ్య రూపొలపై ఉత్వం రాలేదు. రెంటికి జెడ్డ “రవండు కూడ ఈపట్ల 

చెడిపోలేదు చట్టు (ప్రా. ఛట్లో సం, ఛా త్రి); చందు (4 ప్రా. చందోనా నం. 

చం దకృిగుజ్లు( ౬ (నా. కుజ్జో ౫ సం. కుబ్దక;బచ్చు( ౬ Ca వేస్పో > సం.వె శకి); 

బట్టు (6 ప్రా. భట్టో౫సం. భట్ట; రావుతు (4 ప్రా. రా క్రోనాసం. రాజప్ప త్రకి, 
వెజ్డు (< (పా. వెళ్ణో ౫ సం. వెద్యఃి మున్నగు తద్భవ రూపాలు ఉక్వమా(తాలుగా 

వాడుక పడ్డ వి; లా (ప్రత్యయం చేరలేదు గొరవ (సం. గురు, (సోడ (సం; 

(పౌఢ_). మిళ్త (సం, మిత) మున్నగు రూపాలలో ఉత్వం కూడా రాలేదు. నాదు, 

రూసప్పు వాదు, సద్దు_మున్నగు అనుహదూఫాలపెకూడ ఉత్వం నిలిచి ఉండడం 

పరిశీలనార్హం. 
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కుంతి_.గొంతి (పు-132) రూప (ప్రదర్శన సందర్భంలో | పాకృతీయమైన 

“కోండి ని కూడ ఉద్దరించి ఉంతే ఉచితంగా ఉండేది. 

వాొంది..బో డి” రూపనిష్పాదన సమీక్ష చూడముచ్చటగా నొగింది. “నింద 

లేనిదే బొంది పోదు, “బొందిలో [పాణాలుండగా....” వంటి పలుకుబళ్ళు తెలుగునాట 

(ప్రచురం. “బోంది' దేహమన్న అర్థంలో పాళీభాషయందలి శుంశుమార జాతక గాథలో 

మహాశేవర కే బోంది న చ పజ్ణా.... (నీ శరీరం గొప్పదే కాని (ప్రజ్ఞ కాదు అని 

ప్రయు క్షం. బామచం, దుని దేశీనామమ'* లలో డేశీ పాక్ళత రూపంగా ఇదే అర్హంలో 

“దోందిి” ఉలేభించబడింది. టొంది శబ్దమే బోడిగా పరిణమించిందని రామ(బహ్మాం 

భావన, శ బ్లార్థాలల్" కానవస్తూన్న సామ్యం ఈ భావనకు మూలం కావచ్చు, కాని 

దీనికి బాధకాలు ఎన్నో ఎదురుపడుతున్నవి, ఈ చర్చా సందర్భంలో *దకారం 

డకారంగా మారడం ఆచ్చికపదాలలో చాలావాటిలో కనబడుతోంది" (పు..168) 

అన్నారు వ్యాసకర్త. అయితే ఈ ధ్వనుల మార్పు అసలుదారి వేరు, మూర్దన్యమైన 

డకారమే దంత్యమైన దకారంగా మారడం తెలుగున నిసర్గ స్థితి; విపర్యయం విపరీతి 

రీతి. అంటే, డకారం (ప్రాచీనం_దకారం అర్యాచీనం. 

డక్కు ౫ దక్కు, డయ్యు ౫ దమ్ము, డాంగు ఏ దాంగు డిగు ా దిగు, 

డీలు ౫ దీలు, డుల్లు ౫ దులు, డూయు” దూయు, డెస్పరము”౫ దెప్పరము, డేకు ౫ 

దే(కు.డొంగా దొంగ, డో(కుూ దో(కు వంటి జమిలి పలుకులలో వ్యుక్ప తి పరంగా 

ఆలోచించినా, (పయోగపరంగా వివేచించినా డకారాదులు (పాథమికాలు; దకారాదులు 

పరిణత రూపాలు. (పాథమికరూపాలు (గ్రంథస్తం కాలేదుగాని దున్ను. దుప్పి, దువ్వు. 

మొదలగునవి కూడ మౌలికంగా డకారాదులే. డెబ్బది వంటి వాటికి దకారఘటిత 

రూపాలు కన్సట్ల్టవు. మూర దావిడభాషలోని అజ్మధ్య “యు కారం తెలుగున 

డకారంగా మార్కివర్ల వ్యతగ్థయంచే పదాదికి చేరి అనంతర దశలో దకారంగా మారినందున 

రూపాలు సిద్దించినట్లు శాప విదుల నిర్ణయం. అయి లే, ఒక్క. “డీలు” తప్ప 

(లో [ల 
వాక్ లో > ఇగ ల త్ అ i ళ్ $ 

న పేర్కొాన్నవన్నీ గుద్ద దేశీయాలు అంబ ౦లోని లిధెలి శం డీలు కు 
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మూలమాతృక. (పాకృతంలోని “ఢిల్లి, 'సిఢిల', “సఢిలి.దీనికి సమీపమాతృకలు. 

కావున బొంది..బో(డి అన్న ఈ చర్చ ఇంకను సుపరీషీతం కౌవలసిఉంది. 

మోదక్షమంగా సాగిన మా ఈ సహావతుని కృషిని పరీకించి వెల ఇంతని 

నిరయించడం సూరిజనుల వంతు; విజయస్వ అసి ఆశీర్వచించడం మా వంతు. 
ద్ర 

"ధ్యని....ప్రయతాం పర మెశ్వరః” eel సిద్దాంత వ్యాసంలోని ఆద్యంతాల 

కలయికచే ఏర్పడ ఈ పలుకుదిడిలో సూచితమెన మహార్దం పరిశో ధనా పరమేశ్వరులకు 
G ఓ... 

(ప్రీకిప్మాతం కాగలదని మా ఆశంస. 

విజయదశమి తూయాడూుి దొణప్ప 

16_10-1983 / నాగార్జున నగర్ 

మహతా [సయత్నేన శావత్ సమువలబ్దేయం (వవేశికా- ముఖరంగే విరాజ 

మానయానయా (గంథన్యాన్స మహతీ కాపి (వకర్షా సంవృత్తా. అతః ఖల్వయం 

కృతజ్లకాంజలి రాచా ర్యభ్యశ్మీ) నుద్భకిసూ మాటి దొణప్ప మహోదయేభ్యః. 

అస్యాసన్సమువలలబ్లొ మదర్హం సహాయకో౭భూదితి మిత్రాయ కొమాండూరు 

రంగనాథాచార్యాయ శుభం భూయాదిళ్యాశీః . రచయితా, 



ఓ చిన్న మాట 

పాఠ (ప్రవచనాలతో వ్యాకరణాలపె అభిరుచిని కలిగించి అధికారం (పసాదించిన 

శబశాస్త్రచుంచువులు (శ్రీ కటి |శీరామమూ ర్హిశాస్త్రిగారికీ, "(శ్రీ కలగ వేంకట సుబ్బా 
6వ | 

రాయడుగా రికీ మున్ముందుగా హృదయ మందిరంలో అక్షరార్చన జరిపి_ఓ చిన్నమాట 

వారు చెప్పిందీ, పీరు చెప్పిందీ పోగుచేసి "పేజీలు నింపాలి అనుకోవద్దు. 

మీరు చెప్పదలచుకొన్నదేదో మీరు చెప్పండి. మీ ఊహలూ, మీ _ఫతిపాదనలూ, మీ 
సమన్వయాలూ___ఏవయినాకానీ___మీవి మీవిగానే ఉండాలి. అయితే ఏది చెప్పినా 

సహేతుకంగా _ సాధారంగా ఉండాలి. చెప్పదలచుకొన్నది సూటిగా చెప్పండి, 

సున్నితంగా చెప్పండి. పొదుపుగా చెప్పండి. రాసి కన్నా వాసి మిన్న. 

ఇవి మా పర్యవేక్షక గురువర్యుల తొలిపలుకులు. 

ఇఏ నాకు “*పాంబల్కులే” అయ్యాయి. తు. చ. తప్పకుండా పాటించడానికి 
(ప్రయత్నం చేశాను, 

సిద్దాంత వ్యాఫొలు (పారంభకులోసం కాదు అందుచేత ఏ విషయాన్ని ప్రసా ఎంచ 

దలచుకొన్నా, ఉపోద్దాతాలకో (ప్రమేయం పెట్టుకోలేదు. సూటిగా సూత (పాయంగా 

చెప్పేయడమే జరిగింది. అనేక మాత్రా లాఘవాన్ని ఎంతగానో సంపాదించడమూ 

జరిగింది. ఈ సంపాదనలో అస్పష్టత చోటుచేసుకోలేదనే నమ్ముతున్నాను. 

సంస్కృత [పాకృతాలను కుల్లంగా అభ్యపించి ఆయా లక్షణ (గంథాలను ఆచూడ 

మూలం అధ ్రయనంచేసి వాటి ఒరవడిలో ఆంధ భాషకు లక్షణ (గంథాలను వినిర్మింప 

బూనుకొన్నారు మన లాక్షణికులు, అందుచేత [ప్రభావాలు ఆనివారమయా్యయి, 

ఇలా తెలుగు వ్యాకరణాలలో సర్యాంగీణంగా కానవస్తున్న సంస్క్ఫుత వ్యాకరణ 

(ప్రభావాన్ని గురించి ఇంతకు ముందే 'పెద్దలెందరో (పసావించారు. 



అల్లాగే ప్రాకృత వ్యాకరణ (పభావాన్ని గురించి కూడా కొందరు చర్చించారు. 

అయినా విళూపించవలసిన ఆంశాలూ విశేషా లూ మరికొన్ని మిగిలే ఉన్నాయి. 

శచేక లక్ష్యంతో సమ,గమయిన పరిశోధన జరిగినట్టు కనబడదు. ఈ లోటును 

నిర్చ్వడానికీ చేసిన చిన్న (పయత్నమే రః సిద్దాంత వ్యాసం. 

ఈ దిశలో అను కపూర్వాలయిన విశేషాలను నిరూపించడమూ, (ప్రాకృత వ్యాకర ణాల 

భావాన్ని _ పధానంగా చర్చించడమూ, 4 క్రచరాలయిన ఏశేషాలలోని సామంజన్యాన్ని 

న సం తెలుగు వ్యాకర ణాలలోని గంథ (గంధులకు కొన్నింటికి 

సం ప్రదాయావడ ద్రమయిన సమన్వయాన్ని (పతిపొడించడమూ ఈ సిద్దాంత వ్యానానికి 

(ప్రధాన లత్య్యెలు. 

ఘూ కారం వకీ న్యాయంగా సర్వాంళశాలనూ పరిస్పృశించినవికొన్నీ, శృంగ (గాహికగా 

ఆయా సిశేషాలను (పతిపాదించినఏ కొన్నీగా తెలుగు లక్షణ (గంథాలలో రెండు 

(ప్రధాన శాఖలు కసబ తున్నాయి. స్వీక్సృళాంశ పరిధి మేరకు ఈ రెండు శాఖలనూ 

పరామృశించడ౨._ళా ఖా చం క్రమణం._జరిగింది. అయితే కావాలని అన్యవ్యాకర 

రకాలను సరంధా అనుకరించిన ఆంధ కౌముది వంటి వాటిటో (పభావాల పరిశో ధన, 

గొంగళితో తింటూ వేటినో వెద్మో వడం అవుతుందని ఆ (ప్రతిపిపాదిషను వదలు 

కోవడం జరిగింది. 

పర అన్నట్టు నన్ను రాసి రంపానబెట్టి, బద్దకం వదలగొట్టి, నానుంచి ఈ సిద్దాంత 

వ్యాసొన్ని రాబట్టిన పర్యవేక్షక గురువర్యులు శ్రీ) తూమాటి దొణప్ప గారికి, "నేను 

అత్షరథః కృతజతలు తెల్పు”ోవాలి. దానికి ఈ నా జీఏతం సరిపోవచ్చు. 

తస్యా తథైవ, 

సాంనుభవంతో సలహాలను ఇచ్చీ సముత్సాహ పరచి తమ (గంథాలను వినియోగానికి 

అందింలీ, బహుధా సహకరించిన సహోపన్యాసకులకూ.__గురు దేళ్యులు శ్రీ ఓరుగంటి 

నీలకంఠశాన్రిారికీ_ 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం__డా॥ వి, ఎస్. కృష్ణ మెమోరియల్ లై (బీ వారిక, ముఖ్యంగా 

మాన్య మిత్రులు 'శరత్పూర్షిమి (శ్రీ ఆర్. శరత్ బాబుగారికీ... 



iil 

మా నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం లె (బరీ వారికి తదధిసతులు మాన్య శ్రీ ఎస్. కోయేథ్యర 

రావుగా రికీ. 

నా పూర్వాశమం._డా॥ కె. వి, కె. సంస్కృత కళాశాల లై బరీ వారికీ..గుంటూరు... 

రఏి కళాశాల వారికీ... 

చేదోడు వాదోడుగా నిల్చిన మితులు ఘంటా నాగేశ్వరరావుకూ, కె, రామకృష్ణా రెడ్డికి 

ఎ. నాగభూషణానికీ, కె. సుబ్బరామయ్యకూ- 

షడ్భాషా ఏవరణమ్._ మె[ కోఫిల్మ్ను అందించిన అడయారు లె (బరీ వారికీ 

రికార్త జములో ప్రింటింగ్ _నా ధ్యమెనంత తక్కువ “అప్పుతచ్చులళో”-పూ ర్రిచేసి 

ఇచ్చిన శ్రీ లష్మీ'పెస్ వారికీ, కంపోజిటర్ మి(తుడు సుబ్బారావుకీ 1 

హారికమయిన కృత జతాభివందనాలు తెలుపుకొంటున్నాను. 
౧ ఖో 

సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని అందంగా అలనాడు 'రేయింబనళ్ళు రపు స సిద్ధపరచిన మా 

సాంబశివరావు గారికి నేను కృతజత లు తెలుప్పకో వాలనిగానీ, (ప్రత్యుపకారం చేయాలని 

గానీ ఆనుకోవడంలేదు. “మయేేవ బీర్లతాం యాతు య త్యయోపకృతం సఖే!” 

సిద్దాంత వ్యాసాల తయారీలో అథస్పూచికలు వగయిరాలకు సంబంధించి వివిధ 

సాంకేతిక విధానాలు (ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాటివల్ల రచనలో ఒక లాఘవమూ 

పాఠకులకు ఒక సౌలభ్యమూ సమకూరుతున్నాయి, కానీ యావజ్లీ వితాన్నీ అంకితంచేసి 

(గంథాలను రచించిన మహామహుల పేర్ణకూ (గంథనామాలకూ పృనఃపునరు క్రి కృతజైతా 

(పకటనం కాకపోదు- అని అల్లాగే చేశాను 

విద్యాకుటుంబంలో అ(గజులై వ్యాకరణాల పూదోటకు వసంతాయితులె అస్మదాదులను 

అథమర్హ్దులను చేసిన పండిత పరిశోధక మండలికి శత సహ స్రాధిక నమస్కృృతులకో_ 

బేతవోలు రామ(బహ్మం 

lt. నూటపంధొమ్మిదో పుటలో, మూడో "పేరాలో, నాలుగో సం క్రిలో “స్తీ ళ్వాన్ని 
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వర్ణమాల 

ధ్వవి_వర్ష ము_లిపి._శ బ్రము-అర్ధ ము_ సదము_వాక్యము.__ఛచ। మొదలయినవాటి 

స్వరూపాన్ని గురించీ, పరస్పర సంబంధాన్ని గురించీ లాక్షణికలూ పరిశో ధకులూ 

ఎందరో సుదీర్హ్య ౦గా చర్చించారు. ఈ దిశలో పరిశోధన ఇంకా కొనసాగుతూనూ 

ఉంది. కాగా ఈ (ప్రకరణంలో సంస్క్ఫుత_-ప్రాకృత ఆంధ వ్యాకరణక ర్లలూ 

వ్యాఖ్యోతలూ న్వీకరించిన లేక (ప్రతిపాదించిన వర్గమాలలోని వర్షాల క్రమం ఎటువంటిది 

అనే విషయాన్ని సంగహంగా పరామర్శించడం జరిగింది. 

_కం॥ మాతృకలు వర్షములు మటి 
భూతలమున వన్నెలును లిపులు (వాలుననన్ 

దె శేయవిభంజన! ఏ 

ఖా్యతములగు నకీరాహ్వయములివియైదున్ స 

(అప్పక వీయము _ 26) 

అవి అప్పకఏ ఈ అయిదు పదాలనూ పర్యాయాలుగా (పతిపొదించాడు. కానీ 
ఒక సమతను వొటించడం సమంజసమని భావించి ఈ వ్యాసమంతటా “వరము అనే 

ts 

పదాన్నే ఆకరపర్యాయంగా వినియోగించడం జరిగింది. 

నంన్కృత న్యాకరణాలలో వోర్లయాల : 

వారకరణమనేది శద్దానుకాసనం కౌబట్టి, శబ్దాలు ధ్వన్యాళ్మకాలు కాబటి 
లట 

ద్వనులు వర్జాకృతులు కాబట్టి వ్యాకరణం నిర్మించడానికి పూనుకొన్న (పతివ్య కికి 
ఆభాషకు సంబంధించిన వర్షమాలను నిరూపించడం అత్యవసరమవుతో ది. 

సంస్కృృతభాషకు వ్యాకరణాన్ని రూపించిన పాణిని వరమాలనూ అందులోవి 
ee 

వర్గాల క్రమాన్నీ మాహేళ్యర సం పదాయంనుంచి న్వీకరించాడు, “ల..ఇ-ఉణ్ ” 



4 సంస్కృత (పాకృతవ్యాకరణాల (పభావం 

ఆని [ప్రారంభించి “హల్” అన్నంతవరకూ గల పద్నాలుగు సూ్మ్నూతాలూ ముగియగానే 

"ఇతి మాహేశ్వరాణి (పత్యాహారస్తూత్రాణి” అని అష్టాధ్యాయి వచనం, 

ఇందులోని వరాల క్రమం ఇది-అ-ఇ-ఉ-బు -ఇ-ఏ-ఓ-ఐ-బొ_ఇవి తొమ్మిదీ 

స్వరాలు. హ...య..వార_ల, ఇఒమ._జ-ణి-ను రు._భ-ఘంఢ- ధృ జ_బ-గ-డ-ద, 

ఖ-ఫ-ఛ=క_థ చ_ట-త్క క-ప్క శ_ష_స్క హ.__ఇది వ్యంజనాల్న కమం. విటిలో 

హకారావృ త్రిని పరిహరి'స్తే మొ _శతం.33 వ్యంజనాలు మిగులుతాయి. అంపే ఈ 

పధ్నాలుగు సూ(త్రాలలోనూ కలిపి మొ తం_42 వర్ణాలు మాత్రమే సామెత్తుగా ఉపార్త్ర 

మయినట్లు. _అయోగవాహాలలో అనుస్వార విసర్గలను కూడా 'న్వీకరిసే ఇవి 

మొ తం_44 అవుతాయి. ఈ సంస్కృత వర్ణమాలా ' విషయంలో సమ[గమయిన 

చర్చ “సంస్కృత వర్ణానాం స్వరూపం సముత్స _త్రీశ ఆన (గంధంలో డాక లడుకేశ పర 

శతపతిగారు స పమాణంగా చేశారు. 

పై అష్టాధ్యయావచనంలో “"మాహేళ్యరాణి ఆనే మాటవెనుక రెండు 

సంప్రదాయలు ఉన్నాయి. “మహేశ్యరాదాగతాని మాహేశ్వరాణి” అనేది ఒకటి. 

దీనికి పొణినీయశికలో కవీపించే ఈ [కింది శోకం ఒక ఆధారం. 

యేనాకర నమామ్నాయమధిగమ్య మహేశ్యరాత్ 

కృత్స్నం వ్యాకరణం (పో కం తస్మై పాణినయే నమః॥ 

“మహేశ్వరేణ (పోక్తాని మాహేశ్వరాణి” అనేది రెండవ సంప్రదాయం, 

దీవికి కాశికాకారుని ఈ [కింది శోకం ఒకానొక ఆధారం. 

నృతావసానే నబరాజరాజో 

ననాద ఢక్క్మాం౦0 నవపంచవారమ్। 

ఉద్ధర్తు కామః సనకాది సిద్దాన్ 

ఏతద్విమర్మే శిన స్కూతజాతమ్॥ 

ఈ రెండు శ్లోకాలనూ ఉదాహరిస్తూ రెండవ శ్లోకంలోని “ననాద” అనేది అంత 

'ర్భావిత (పేరణార్థకమని చెప్పి బాలమనోరమాక ర్ల సుదీర్ధ చర్చను సొగించాడు. 
(బాలమనోరమ, శథమ, పుట. ౬౨౨, “4 



వరమాల ద్ 
డి 

వీటిలో ఈ రెండవ సంప్రదాయాన్ని చారిత్రికులయిన పరిశోధకులు అంగీ 

కరించడంలేదు. పాణినికి ముందు మహే బొశ్వరుడు అనే వ్యాకరణ క ర్త ఉన్నాడనీ, 

అతనినుంచి పాణిని ఈ పధ్నాలుగు సూ[క్రాలనూ న్వీకరించాడనీ వీరు నిర్దారించారు. 

ప్రాతశాఖ్యోదులలోనే సంస్కృత భాషా వర్ణమాల సునిరూపితమై ఉన్నదనీ, 
దానినే మహేశ్వరుడు తన |పతాక్టహార ప్రడాళికకు అనువుగా మలచుకొన్నాడనీ, 
అదే సంప్రదాయానికి చెందిన పాణిని వాటిని యథాళథంగా _ న్వీకరించాడనీ వీరి 
నిరూపణ. 

మొ_త్తం సంస్కృత వ్యాకరణంలోనే రెండు ఏభిన్న సంప్రదాయాలు ఉన్నా 

యనీ అందులో ఒకటి మాహే వెశ్వర సంప్రదాయం కాగా మరొకటి ఐంద సంప 

దాయవనీ (ప్రతిపాదిస్తూ ఈ రెండు సంప్రదాయాల స్యరూపస్వభావాలూ పౌర్యా 

పర్యాలూ సె పరిశో ధకులు నిర్దారించడంకూడా జరిగింది. ఈ తర గతి పరిశో ధకులలో 

“సంస్కృత వ్యాకరణ్ కౌ ఇతిహాస్” అనే గంధం రచించిన శీ) యుధిషిర మీ 

మాంసకులూ, “Systems of Sanskrit Grammar” అనే (గంధం రచించిన 

శ) బెల్వాల్కైర్ పండితుడూ గణనీయులు. 

ఇంతకూ. పాణిని ఈ మాహే హెశ్వర సూత్రాలను న్వీకరించడం (ప్రత్యాహార 

నిర్మాణంకోసమే అనేది స్పష్టమపుతున్న విషయం. కానీ పాణినీయంలోని లాఘ 

వాలకూ క్రిషతలకూ కూడా ఈ (పతార్టిహారాలే ఒక కారణం అవుతున్నాయి. అందు 

చేత పాణినీయానికి తరువాత వెలువడిన సంస్కృతవ్యాకరణ క రలు కొందరు ఈ 

క్త షతను తొలగించడానికి [సయత్నం చేశారు. ఈ (ప్రయత్నంలో వీరు ఐంద నంప 

దాయానికి అనుయాయులు అయ్యారు. ఇది పైని పేర్కొన్న పరిశోధకుల అభి 

(పాయంగా కనబడుతోంది. 

కాతం్యతం స్ట 

(పొతిళాఖ్యాది (ప్రతిపాదిత మై లోకంలో సు ప్రతిషితమయిన |కమంలోనే ఐంద 

'సం పదాయానుయాయులు సంస్కృత వర్రమాలను న్వీకరించారు. వర్ణమాలను తాన్టై 



ర్ సంస్కృత ప్రాకృత వ్యాకర రకాల (సథానం 
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(ప్రత్యేకంగా ఎర్కొానకుండా సిద్ధో వర్త సమామ్నాయః (సంజ్ఞా-సూ_1 అన్న 

కాతం తవ్యాకరణం ఈ సంప్రదాయానికి చెందినది. 

ఈ స్నూతాన్ని భావసేనుడు ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. “సిద్దఃఖలు నర్తసమా 

మ్నాయః వేదితవ్యః. తే కే?-అ-ఆ-ఇ_ఈ _ ఉ._ఊ..బు..బూ._౨--%-_ఏ-ఐ_ఓ 

జొ; క_ఖ.గ_.ఘ_జ్క చ_భ_జ..యు- క్క టి-ర-డ_ఢ-ణ్క, త-థ-దంధ-న్క ప_ఫ 

ద.భ-వ, య._ర_ల._వ_శ_ష=స=ఎహ-ఇతి.” 

ఈ మాలికలోని నర్గాల| కమం. వ్యంజనాలు...మాహెశ్వరం కాదనడం 
ణు 

స్పషం. “పెగా ఇందులో స్వరాలు (హస్వదిర్లాలుగా ఉపాతాలయా్య్యాయి. అందుకే 
ళు లా మె అవీ 

“తత చతురళాదొ స్వ్యరాః (సంజ్లా_ సూల) అనే సంఖ్యా నిరేశంఠూ డా కాతం తంలో 
ద ల్లా నో 

సరిపోతోంది. “తేషాం దొ+ద్యో అ నోకన్యస్య సవర్హౌ” (అంట = 4) అనే సూతం 

ఈఈ (హస్వదీర్లాలకు సవరతను విధిస్తన్నది. అంతేకాదు వీటి [క్ మాన్ని సహితం 
ఖు అ ఆవి స్త! 

కాతం(తం నియమించింది. పూర్వో,హన్వః (సూ-ర) పరోదిర్హః (సూ), 

“ఏకారాదీని సంధ్యక్షరాణి'” (సూ_ర్స, “నిత్యం సంధ్యకీరాణి దిర్హాణీ” (సూ-10) 

“కాదిని వ్యంజనాని” (సూ_11) “తే వర్గాః పంచ పంచ పంచి” (సూ._12) 

_అంతఃస్థా యరలవాః” (సూ_14) “"ఊషహ్మాణః శషసహాఠ6 (సూ.15)___ఇలా 

కొతంత్రం స్పషంగా వర్షమాలలోని స్వరాల వ్యంజనాల (కమాన్ని నిరేశించడంకోపాటు 
బబ ౫ ద 

కాదులు అయిదేసి ఒక్కొక్క వరగా అయిదు వరలు ఏర్పొడుతున్నా యనికూడా 
ఓ Fa ఎ స. 

పేర్కొంది. ఈ సర్తమాలలో కన బడుతున్న వ్యంజనాల కమం మహేశ్వర సంప 

దాయానికి పూ ర్తిగా భిన్నమయినది. 

ఈ కాతరిత వరమాలా కమంలో స్వరాలు_సర్శలు._ఆంతసాలు-ఊ ష్మాలు స (| ఎ" 9 = P 
ఇది వరుస, అంతఃస్థ శబ్దానికి “స్పర్శోష్మణాం అంతః మధ్యే తీషంతి ఇతి 

0 

ఆంతఃస్టాః” అనేదీ ఉవ్యట నిరు క్తిగా తద్ జ్ఞాలు చెబుతున్నారు. (డి.ఎస్ .జి_..పుట-2ర) 

“అంతస్టాః యితి రితి లితి వితి” అనే వాజసనేయ (ప్రాతిశాఖ్యా వచనం దీనికి ఉప 
దిలకంగా వారు పేర్కొన్నారు. 

భట్టోజి దీక్షీతులవారు “పూర్వ త్రాసిద్దమ్” (8-2-1) ఆనే సూతం దగర 
॥ © Pa 
కాదయో మావనానాః స్పర్శాః యరలవా అంతస్థాః, శషసహా ఊసష్యాణః, ఆచ కః స్వరాః 
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24) 

౪ కొల పఇతి కసాభ్యాం (పొక్ ఆర్ధ విసర్గ సద్భళశొ జిహ్వామూలీ యోపధ్మానీయౌ. ఆం 

అః ఇత్యచః పరావను వ్వార విసరౌ ఇతి సాన (పయక్న నివేకః * ఆని మా హేశ్వర 
fy, - య 

భిన్నమమున వరమాలా (క్రమాన్ని పర్షిగహించారు, 
ర్ 

“క ఆదిః యేషాం కాదయః. మః అవసానే యేషాం కే మావసానాః, 

ఇదంచ లోక (ప్రసిద్ద పాఠాపేక్షమ్.” (స్పట...17) అనేది ఈ సందర్భంలో బాలమనో 

రమా వ్యాఖ్యానం. ఈ వరాల్మకమం మాహెశ్యరం కాదుకాబట్లి దీనిని లోక పసిద 
sa యు ఢా 

(కమంగా పీరు భా వించారనుకో వచ్చు. 

కాగా-మాహేశ్యర సంప్రదాయానికి భిన్నమయినది, | పాతిశాఖ్యాది |పతిపాదిత 

మయినది ఐంద సంపదాయాంగీకృతమయినది లోక ప్రసిద్ధమయినది, అయిన 

సంస్కృత వర్ణమాలా(క్రమం ఇది అనడానికి ఈ ఆధారాలు చాలు. 

ఇందులో కాదులు ఈ నిర్షిష్టకమంలో అయిదెసి ఒక్కొక్క వర్గంగా పరిగ 

ణింపబడతాయనే విషయాన్ని పాణీనీయంకూడా అంగీకరించింది. “కుచుటుతుపు 

ఏతే ఉదితః” అనేది ''అణుదిత్సవర్తస్య చ్యాపత్యయః” (1-1-69 అనే సూత్ర 

వ్యాఖ్యలో భట్లోజి దీక్షితులవారి వాక్యం. “కు” అనేది కవర్గక నిర్దేశం. “చు” అనేది 

చవర్షకు నిరైశం, ఇల్లాగే తక్కినవీను. అందుకే “చోః కః” (8-2-30) అనే 

సూత్రానికి “చవర్గస్య కవర్షః స్యాత్ యలి పదాంతే చ” అని వీరి వృ త్తి. “క్విన్ 

(పత్యయస్య చ కః” (8-2-62) అనె సూతం దగరకూడా ఈ తావులోన “క్విన్ 

(పత్యయో యస్మా త్రస్య కవర్గః అంతాదేశః స్యాత్ పదాంతే” అని వృ తిని 

రచించారు. 

మహేశ్వర సూత్రాలలో కఎఖ._గ..ఘ..జ- ఇ తాస్టదిగా అయిదేసి వర్షాలు 

ఒకొగాకగా వర్షంగా ఏర్పడే _కమంలేదు. కాబట్టి కు__కవర్ల, చు.చవర్ల ఇత్యాదిక 

మయిన ఈ పాణీనీయ నిరశం నూహేశ్వర సం పదాయానికి భిన్నమయినదిగా భావింప 

వచ్చు. అంకే పాణినీయం నర్హమాలకు సంబంధించినంత వరకూ యధావసరంగా 

ఐంద్ర మాహేశ్వర సంప్రదాయాలను రెండింటినీ స్వ్రీక రించిందన్న మాట, 



§ సంస్కృత (పాళ్ళతవ్యాకర ణాల (పభావం 

జానేంంధం ; 

పాణినీయానికి తరువాత ఆ సంప్రదాయంలో వెలువడిన వ్యాకరణాలుకూడా 

పాణిసీయంలాగానే ఈ రెండు రకాల వర్హమాలలనూ అంగీకరించినట్లు కనబడుతోంది. 

కానీ [వత్యాహారసౌలభ్యాన్ని ఆ'పేఉంచి ీరందరూ మహే బొశ్వర క తమయిన 

క్రమానికే (పాధాన్యం ఇచ్చారు. కాబట్టి వీరి వ్యాకరణాల్లో కనిపించే “సిద్ధిః "అనే 

పదానికి కొతంతంలో లాగా వర్లమాలాసిది అభీప్పితంకాదు. వరమాలాతిరి కంగా 
x ఢా ౬3 యునానీ 

సిద్దులు అనేకం వ్యాభానింపబడ్డాయి. 

దేవనంది రచించిన జై నేంద వ్యాకరణం “సిద్దిరనేకాంతాత్ ” అనే సూత్రంతో 

(షారంభమ బుక్టంది. ఇందులోని “సిద్ధి అనే పదానికి “(పకృత్యాది విభాగన వ్యవ 

హారరూపా (శో తగాహ్యతయా పరమార్థతో పేతా (పకృతారది విభాగేన చ శబ్దానాం . 

సిద్ధిః అనే కొంతాత్ భవతీత్యర్థాధికారః ఆశాప్రపరిసమా పే పేః వేదితవ్యః..” అంటూ 

అభయనంది మహావృ తిని రచించాడే తప్ప వరమాలాసిది అని పేరో్కోలేదు. 
ఆజాద్ బో డు 

ఆంతేకాదు ఈ జై నేందంలో ఇక్ (ఇకస్తొ.1.1-17) అచ్ (పరేఒచః 

పూర్వవిధా-1-1-57) హల్ (హలంతాత్ -1-1-రి4) ఇత్యాదిగా పాణినియ (పతార్థ 

హారాల వినియోగం అతి[పచురంగా కనబడుతోంది. కాబట్టి ఈతనికి వర్ణమాల 

మహేశ్వర సూతోపాత్ర (క్రమంలో కృతకమయినదే ఆని భావించడానికి సందే 

హింపనవసరంలేదు. 

చాం/దం : 

చం।ద్రగోమి తన వ్యాకరణంలో పాణినిలాగానే |పత్యాహారాది సౌలభ్యంకోసం 
మహేశ్వర సూత్రోపాత్తమయిన వర్ణమాలను న్వీకరించినా లోక (ప్రసిద్దమయిన 
క్రమాన్ని కూడా అదేవిధంగా అంగీకరించి కచటతపలను (ప్రథమాత్షరాలసీ, గజడ 
దదిలను త్నతీయాత్షరాలనీ_ ఇత్యాదిగా వ్యవహరించాడు, (చాంద వరస్తూతాణి- 

Appendix_1, Systems of Sanskrit Grammar-_Belvalkar) 
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దప 

ఏసర్గానుస్వారాలను అటుంచి తే మొత్తం వర్త్హమాలలో మౌలికంగా భేదం లేక 

పోయినా వ్యంజనాల (కమంలో ఐంద మాహేశ్వర సంప్రదాయాలకు చాలా తేడా 

ఉన్నదనీ పాణినీయమూ ఆ తరువాత ఆ సంపదాయంలో వెలువడిన మరికొన్ని 

వ్యాగరణాలూ (పత్యాహారాది సౌలభ్యంకోసం మాహాశ్వర సం పదాయన్ని అనుస 

రించినా ఐం(ద్రసంప్రదాయంలోని |క్రమాన్నికూడా ఆంగీకరించాయనీ ఆదే లోక 

(పసిద్దమయిన సం|పదాయమనీ ఇక్కడికి నారాంశం. 

(బొ కృతియ ఎర్హవమూల 

సంస్కృత వ్యాకర ణాల్లో కనిపించే ఐం ద నాహెళ ౧౮ సంపదాయాలకు 

రెండింటికీ ప్రాకృత వ్యాక రల్లోకూడా అనుక ర్హలున్నారు. వరరుచి హేమచందా 
దులు మాహెశ్వర సంపదాయానుయాయులు. వీరి (గంధాల్లో మాహేశ్యర సూత్ర 
సంపాదితాలయిన (పత్యా హారాతవాడు క స్వెచ్చగా జరిగింది. చండాదులు కొందరు 

అల్పసంథ్యాపలు మహేశ ఏర సంప్రదాయానికి భిన్నంగా వ్యాకరణ నిర్మాణంచశారు. 

కానీ వీరిని పూర్చిగా ఐం్మద నం్యపదాయానుయాయులు అనడానికి అవకాశం లేదు. 

అందుచేతనే వీరిలో కొందరిని స్వతం(తులుగా పరిశోధకులు పరిగణిస్తున్నారు. 
(Prakrit Grammarians_N ittidolcht) 

వర్త్హమాలా నిరశానికి సంబంధించినంతవరకూ ఒకవిధంగా (పాకృతవారిక ర్రలు 

అందరూ స్వతం తులే. సంస్కృత వర్తమాల యథాతథంగా (వాకృతానికి సరిపడదు. 

అందుచేత మౌలికంగా ఎవర్లమాలను పీరు న్వీకరించినా అందులో ఏవేవి తమభాషకు 

ఉండవో చెప్పవలసిన అవసరం వీరందరికి ఎర్చడింది. 

ఈ యీ వరాలు ఉండవు అని కొందరు నిర్దేశింపగా మరికొందరు ఏవేవి 
ద్ర 

ఉండవో లోక వ్యవహారాన్ని బట్టి తెలుసుకోండి అని వదిలేశారు. 

(ప్రాకృత చంద్రికాక ర్త శేషకృషుడు మొదటి కోవకు చెందినవాడు. వర్ష 
ద ౯ అ 

మాలకు సంబంధించి అతని శోకం ఇది. 

2) 
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చ సా ర PND 

ప్పత శషాః.___.సరః.___చతురి భ్యసి|పాంతే హల్ _ 
గం N డ్ 

జ ఇ నాః పృథక్ __దివచసం__ 

చ / నాషాదళశ వొక్క (115) 

షడ్భాషా చందికౌక ర్త లత్మీదరుడు తస | గంధావతారికలో._ 

ఎద్ధికి సంస్కృత శబ్దానాం భ వేళ్చంచాశదక్షరై 8 

(వొకృఠానాం తు సిద్ధిః న్యాత్తెశ్చత్వారింశదక రై 8.39 

బు ఇ వర్తి ఎనై కారాకారాభ్యాం చ దశ స్వరాః 
క్ర హా 

శషావసంయు క్ర జ కి ఏనై వాన్యే హలో మతాః॥_40 

అని ఏయే వర్ణాలు ఉండవో నిర్దేశించాడు. సిద్దిర్లోకాచ్చ (1-1-1) అనే సూత్ర 
రా 0 G౧ 

వ్యాఖ్యలో ఈ విషయాన్ని పొందుపరచాడు. 

చె ఇ స సా al అల అడది యే గ్! సద్ధరిహ (ప మతా, కృతశాస్త్రసంబః ధిసీ గృహ్య 

సా చ లోకౌదృవతి. యస్మాత్ బు ఇ వర్దాభ్యాం, 

₹ షాభ్యామ్హ్ ఐకారౌకారాభ్యాం అసంయు క జ ఇ కౌరాభ్యాం 

ద్వివచనాచ్చ విరహితః శబొచ్చారః లోక వ్యవహారాదేవ 

ఉపలభ్యుతే. తస్మాత్ సిద్ధిః లో కాదితి వేదికవ్య ష్. 

చకారాతి వత్యమాణ లక్షణాచ్చ. 

ఇత్యాదిగా వ్యాఖ్యానాన్ని కొనసాగించాడు, | 

స్వతర్మశ సూత్ర నిర్మాతలయిన వరరుచి_._ చండుడు___ హేమచందుడు__ 
వాన్మీకి___(తివ్మికముడు .... వీరెవ్వరూ [పాకృత సర్హమాలను స్పూతస్థం చెయ్యలేదు, 

వ్యాఖ్యాతలే ఆపనికి పూనుకొన్నారు. వీరిళొ చండుడు మాహేశ్యర వరమాలను 
క ౬౩ 

న్వీకరింపలెదు అనడానికి (పలలమయిన ఆధారం ఉంది. ఇతడుతన (పాక్ళత లక్షణంతో 

ఎక్కాడా (పళాళహారాలిను వాడలేమ. అచ్చు_..హలర్లు అనే వాటినికూడా న్వీకరింప 
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లేదు. అంతటా స్వరము వ్యంజనము అనే సంజ్ఞలనె ఉపయోగించాడు. దీన్నిబట్టి 

ఇతనిదృషిలళో' (పాక్ళత వరమాల లోకవ్యవహార విజేయ అన్నమాట. అందుకే 
. ద వ 

“నపుతజ నజాఃొ (2-19) అనే సూత్రం దగర, 
య fh 

ఐ బొ స్యర్కౌ తతః పశ్చాత్ బుబూ లెల్భగా చతుః స్వరాః 

అః జ ఇన శషాః సంతి (పాక్ళళే నెవ కరి చీత్॥ 
జ యొ 

అని ఒక శ్లోకాన్ని పొందుపరచి (ప్రాకృతంలో ఉండని వర్ణాలను తెలియజేసి 
ఊరుకున్నాడంపే., 

సిద్దిర్లో కాచ్చ (1D) అనే సూ( తానికి | తివి కముడూ లక్ష్మీ ధరుడూ సింహరొజూ 

చేసిన వ్యాఖ్యల్లో సారూప్యం చాలా ఉంది. వీరు ముగ్గురూ కూడా (పాకృత భాషలో 

ఏయే వరాలు ఉండవో ఈ సూ. తవ్యాఖక్టిలో సిర్తెశించారు. 

కాగా (పాకృత మణిదిప కర్త కొంత విలక్షణంగా వ్యాఖ్య రచించాడు. 

(ప్రాకృత శబ్దానాం మధ్యే ఏతే (పయోజారః ఏకే న వ్రయోజ్యాః 

ఇతి న్యవస్థాయాః సిద్ధిః నిశ్చయః న కేవలం 

వక్ష్యమాణ సూ. తేభ్య ఏవ కన్యజ్ల లోక వ్యవహారాదపి స్యాత్, 

తేన అత్ర కాస్తే) స్మూత్రాననుశిష్టో౭_పి కావ్యాభియు క్ర 

వ్యనహారస్తో _హస్వ ఏజ్ సాధురీతి సిద్దక్టతి. 

కేన నీడం__-జెడ్డ౦................ 

(పాంచస్తు బుకారణకారయోః ద్వివచన 

చతుర్ద్యాదీనా మ పయోగో లోక వ్యవహారగమ్య ఇశ్యాహుః. 

తచ్చింత్యమ్, బుతో౭_త్.ఇక ప్ప ఇలిః _దింవచన స్ట 

బహువచనమ్.___ఇత్యాది సూతై 9రేవ అవగమ్యమానత్వాత్ . 

పద్యపయోగాదికమే లోక వ్యవహార వేద్యంగానీ, . వర్హమాలాదికం కాదనేది 
ఇతని అభ్మిపాయంగా తెలుసోంది. అప్పుడు వర్ణమాల అనేది నా కా 

సంస్కృత | ప్రాక్ళతవ్యాకరణ  పరిజ్జేయమే అవుతుంది, 
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క_-చ_టంాక...ప లను |పథమాకతరాలనీ గ---జ---డ_.-ద-ది అను 

రృతీయాక్షరాలనీ__ ఇలా వరీయ వరాలను వాటి సానాలను బిటి వ్యవహరించడం 
శ] డా డ్ అ 

(ప్రాకృత వ్యాకరణాల్లో సర్వసాధారణంగా కనిపించేవిషయం. 

చండుడు తన (పాకృత లక్షణంలో “తస్మిన్ ద్వితీయ చతుర్ధ యోః (పథమ 
తృతీయా” (౨ 23) ఆని ఓక సూతం రచించి "తస్మిన్ ద్వి'త్వే వ _ర్రమానయోః 

ద్వితీయ చతుర్ణయోః స్తానే ప్రథమ కృతీయౌ భవతః, సాఖ్యం__సుక్షం... ” ఇత్యాదిగా 
వ్యాభారనించాడు. ఇందులో కచటతపలకు [పథమ వర్ష వ్యవహారమూ గజడదబలకు 
తృతీయ వర్ల వకవ హారమూ స్పష్టంగా కనబడుకోంది. “కతృతీయయోః స్వ'రే” 

(3-3౧ కకారస్య వరతృతీయస్య చ స్వరే పరే లోపో భవతి, కోకిలః___కోఇలో 
ఇలత్యాదికం మరొకటి ఇటువంటిదే. వర్గ లలోని వర్గాలకు ఈ నియతమయిన [కమం 
ఐం|ద్రమేకాని మా హేశ్వరంకాదు. 

పూర్వముపరి వర్గయుజః" (4.5) అనే వాల్మీకి 1 (త్రివిక్రమ సూత్రాన్ని 
(పాకృతాను శాసనక ర్త పురుషో తముడు 

వర్గాణాం ద్వితీయ చతుర్గయోః "శేషాదేశ మాః 

ఊర్ధ్వం ప్రథమ తృతీయొ. (3.20 పుట---156) 

అని వార్టభాళ్టినించాడు. 

(వొకృత రూపావతారక ర సింహరాజు చేసిన వ్యాఖ్యానం ఇలా ఉంది... 

వర్ల నంబంధినో యుగ్వర్త స్య ఆదేశస్య వా ద్విత్వ (వసంగే 

ఉపరి పూర్వమక్షేరం భవతి. వర్షాణాం ద్వితీయస్యోపరి 
(పథమం, చతుర్ధ స్యోపరి తృ త్రీయమిత్యర్థ 8. (వుట?) 

షడ్భాషా వివరణక ర ఎలకూచి బాలసరస్వతికూడా ఈ సూత్రాన్ని ఇదే 

విధంగా వ్యాఖ్యానించాడు. 



వర్గి ద్విశియ చతుర్ధయోః ద్విత్వ ఏధౌ (ప్రథమ తృతీయ వర్ణా 

ఉపరి కమేణ వౌ సః, (పుట---4/)1 

ఈ సూత్రాన్నిబట్టి ఈ వ్యాఖ్యలను బిట్టీ వీరు స్వీకరించిన కచటతసాది వర్గీయ 
వరాల కమం చూ హేశ్వరంకాదనీ ఐం దమేనసీ స్పషపడుతొంది 

౬9 రు 

వర్హమాలలోని వర్ణాల (కమం విషయంలో పొణినివలే ఉభయ సంప 

దాయాలనూ కలగలిపినవారు కొందరూ, వరమాల-దాని (క్రమమూ అనేఏ లోకవ్య 

వహార సద్దాలు ఆనేవారు కొందరూ గా (పాకృత హ్యాక్ రృ వ్యాఖ్యాతలు ఇరువాగుల 

వారు అవుతున్నారనేది సారాంశం. 

ఆంధ భర్లయాల ఖై 

సంస్కృత (ప్రాకృత వ్యాకరణ సంపదాయాలను రెండింటినీ ఆకళింపు చేసు 

కొన్న ఆం ధవ్యాక రలు వరమాలలోని వరాల కమానికి సంబందించి ఏ సంపదా 
లీ మా = 

యాన్ని ఆనుసరించారో కచ్చితంగా తేల్చి చెప్పడం కషం, 
1 1 వే. 

కం; ఆదులు స్వరములు నచ్చులు 

కాదులొగిన్ వంజనములు హల్లులు ననగా 

మేదిని నెలెడంజెలును 
౧ ae, 

గాదులు నె దిదుంగూర్చ నగు వర్గంబుల్ . 

(ఆం. భా, భూ._16) 

ly ద్విరు క్తిలో వర్ల ద్వితీయాలకు (పధమలు, చతుర్ధాలకు తృతీయలు రావడం 

అక్షడ్లము_ఇబ్భంగి __ ఇత్యాదుల్లో తెలుగులోకూడా కనబడుకఠోంది. దిన్ని 

నజ లవారు తెలుగు లేఖనం లోని సంప్రదాయంగా భావించారు. (వ్యా. సం. 

స_విషయం-280) ఆం(ధ్ర వ్యాక _ర్తలెవ్వరూ శక విషయాన్ని సూతస్థం 

చేసినట్టు కనబడదు. 
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కం॥ రవరలపలును శషస హాలును 

నరయంగ నంతస్లలూష్మలన6గా( జెలున్ 
(62) ౧ 

సరవి నివె పేళ్ళు 'పెట్టుదు 

దిరముగ( దల్ల కణములు 'దెలిపెడుచోటన్. 

(ఆం భా, భూ గి 

ఇలా కేతన మొదట స్వరాలు, తరవాత కకారాది వర్షలు అయిద్యు అటుపైని 
ఆంతస్టోష్మలు చెప్పడం కాతంత సం పదాయానికి అనుకూలంగా ఉంది. అచ్చులు 
హల్లులు అనే పదాలను ఇతడు ఉపయోగించాడు. ఇవి మా హేశ్వర సం పదాయంలో 

ఏర్పడిన (ప్రత్యాహారాలు. కానీ ఇవి కేవలం స్వర వ్యంజనాలకు సంజ్ఞలుగా రూఢిని 
పొందాయి. అందుచేత కేశన అంగీకరించిన వరమాల మాహేశ్వరం కాదనడమే 
సమంజసం. “ 

చి తకవి పెద్దన (లక్షణసార సయ్యగహం___1___11) కాకునూరి అప్ప కవి 

(అప్పకవీయం___2..7; 8; 19) మరింత స్పష్టంగా కాతం్మ త సం పదాయాన్ని 

ఆవిష్కరించారు. 

(హన్వరీర్హ భేదాలతో స్వరాలను రెండేసిగా పరిగణించడం, అనున్వార వ్సర్ష 
లను స్వరాలకోవలో చేర్చడం, స్పర్శలను అయిదేసి ఒకొక్క. వర్షంగా నియత 
(కమంలో విభజించడం, అటు వి ని అంతస్టోస్మలను నిల్పడం౦ం, ఇ..._శ___క . వీటి 
నర్జాంతరతా న్వీకార త్యాగాలతో వెరసి సంస్కృత భాషకు వర్షాలు ఏబది అని నిర్వచిం 
చడం_అనేది తెటగు వ్యాకర ణాల్లో అంతటా సర్వసాధారణంగా కనిపించే విషయం. 
కౌబిట్టి తెలుగు వ్యాకరణా ల్లోని వర్తమాల మా హేళ్యరంకాదు అనడానికి సంకోచింప 
నవసరంలేదు. 

కానీ. ఆం! ధ కౌముదీ కర్త గణపవరవు వేంకటకవి “జ శ రీతులు” అనీ 
పలుచోట్ల "పరో వడమూ (ఇక జ శ (రీతులు తెలిపెద_..ఆం.సా.వ,. ప్మతిక_ 
నంపుటం_23, సంచిక__]2 నుండి 4్ర_చిన్నయసూరి తన సూతాంధ వ్యాకర 

శ 
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ణంశో ోయయి (దుతస్య పూరబిందు రన్యతరస్యామ్” (సంధి___35) “న చయకళ్ల్చరి 

వికృతిః' (సంధి... 36) ఇత్యాదిగా యుమ్_.చర్ _ మొదలయిన [పత్యాహారాలను 

వాడడమూ కనబడుతొంది, 

ఆంధ శబ చింతామణీళో “ఏజ్.-. ఐచ్” అనే (పత్యాహారాలు కనబడు 

తున్నాయి. చితక ఏ పెద్దన్న తన లక్షణనార సం గహంలో ఎచ్చులు (వేలం, వెలి 

అనే [పత్యాహారాన్ని ఉపయోగించాడు. ఇవన్నీ మాహేశ్వర సంప్రదాయాన్ని 
ఇ అలో ఈ సు ఎరింపజే స్తున్నాయి. 

కాబటి పాణినిలాగానే ఆంధ వై యాకరణులుకూడా వర్ణమాలలొ రెండు రకాల 

క్రమాలనూ యథావసరంగా ఉపయోగెంచుకున్నారనడమే ఉచితంగా కనబడుతోంది. 

ఉచ్చారణ నౌ9ర్యాం 1. 

వర్హమాలలో వ్యంజనాలను నిర్హశించేటప్పుడు వాటిపెని ఉచ్చారణ సొకర్యం 

కోసం ఆతా పన్ని ఉంచడం మహాళశ్యర స్ఫూతాలలో కనబడుకోంది. ఆందుకే 

ఆ స్యూతాలు అయిన వెంటనే “హకారాదిషు అకార ఉచ్చారణార్భకి" ఆని భట్టోజి 

దీకీతులవారు స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. (బాలమనోరమ, (పథమ. పుట._4) 

కాతం( తంలో కూడా ఈ సంపదాయం కనబడుకోంది. “కషయోగ కణ 

(సంధి-259) ఆనె స్ఫూత్రంలో కకార షకారాలమీది అకారం కేవలం ఉచ్చారణ 

కోసమే. కాకపోతే “కి అనే సంయుకా కరసిద్ది కలగదు. 

ఇదే సంప్రదాయం [ప్రాకృత వ్యాకరణాలలో నూ కనబడుతోంది. “కగచజ 

తదపయవాం (పాయో లోపః” (22) ఉపరిలోపః కగడకదప పసామ్ (3-1) 

అనే (పాక్ళత (పకాశికౌ సూూతాలలో కాదుల మీది అత్యం ఉచ్చారణ సౌకర్యం 

కోసమే. లేకపోతే “'ణఉలంి_ణిటురో' ఇత్యాది రూపాలు సిద్ధింప కపోవలసి వసుంది, 
ag © NE. 

క్ వాల్మీకి / తివ్మకమాది వ్యాక ర్రణందగూ రక మార్గాన్నే అసుసరించారు. 



16 సంస్కృత (పాకృతవ్యాకర ణాల (ప్రభావం 

తెలుగు వ్యాకరి ణాల్లో కూడా ఇదే సంపదాయం  పాటింపబడింది. 

“ఇగ చజయుగ  టడణ తదన పదిమ  యరలన సహళం తు హల్వర్గః” 

(సంజ్ఞా--13) అనే ఆంధ శబ్ద చింతామణి సూ[తంలో కాదులమీది అత్యం 

ఉచ్చారణ సౌకర్యంకోసమే. అలాగే “కచటతపాొః పరుషాఖ్యాః గజడదబాస్తు 

సరకళ్లా ౩” (సంజ్ఞా. 31, 32) ఇత్యాది స్టలాల్లోనూ. లేకపోతే అద్భిన్నాచ్చుతో 

కూడిన కాదులకు సరుసాదీి సంజ్ఞలు సిద్దింవక పోవలసి వస్తుంది. 

అముతే పొణినీయంలో ఉచ్చారణ సౌకరక్యంకో సం అద్భిన్నాచ్చులను కూడా 

న్వీకరించడం జరిగింది. (చి లు జీ...3..1-43). ఆల్లాగే అత్వము కొన్ని తావుల్లో 

సార్ధకమూ అయ్యింది. (వృద్దాచ్చః..4_2_114) అందుచేత ఎక్కడ ఎ అచ్చు 

ఉచ్చారణార్హము అనేది వ్యాఖ్యాన సాషేశక్తమూ (పయోగె క వెద్యమూ అయ్యింది. 

ఆంధ శబ చింతామణిలో "| దుతాఖో నః” (సంజ 30) ఆనేచోటి 

నకారం మీది అత్యం [పయోగంలో మిగలడంలేదుకాబట్టి ఉచ్చారణార్భ మే. “నః కౌ 

(ఆజంత.__24) అనే విధానంలో నకారంమీది ఆత్వం (ప్రయోగంలో మిగులుతుంది 
కాబటి ఉచ్చార ణార్హంకాదు. 

చిన్నయసూరి తన బాలవ్యాకర ణంలో యడాగమౌన్ని విధించాడు. (సంధి_3 

ఇందులోని అత్యం ఉచ్చారణ సౌకర్యంకోసమే లేకపోతే “మా ఆమ్మ” అనే 

చోట “మా + య. అమ్మ” అని ఏర్పడి అటుపైని అత్వసంధిని బాహుళకంచేత 

విత్యంగా చేయవలసిన (హపక్రియా గౌరవం ఏర్పడుతుంది. 

“కొండొకచో సమాసంబులందు నామా+ది కనువ్యూదుల మువరందులు పజ్బ 
* రా 

వర్హంబులగు (సమౌాస-___19) 'తజ్వర్హ కంబు చేయ్యాదులకగు" (కృదంత___5) 

ఇత్యాది సూరి విధానాల్లో స __తల మీది అత్వం ఉచ్చార ణార్షంకాదు. 
(ou క 

వుగాగమ టుగాగమాదుల్లో ఉత్వం ఉచ్చారణార్గమే కాగా ముగాగమ పుంప్వా 
దేశాల్లో ఆడి ఆటువంటిది కాదు. 



వరమాల 1? 

ఇలా ఆంధ శ్వ చించామణీ బాలవ్యాకరణ విధానాల్లో పలుచోట్ల ఎక్కడ 

ఎ అచ్చు ఉచ్చారణార్డము ఆనేది వ్యాఖ్యాన సాపేకమూ "త్రయాగె క్త క వేద్యమూ 

అవతోందగి, 

అందుచేత ఉచ్చారణ సౌకర్యం కోసం అత్వాన్ని మాతమే వ్యాక ర్తలు ఉప 

యోగిసారు అని నిర్హయించ డానికి ఫీలులేదు. 

ఆం -అ? వ 

అనుస్వార ఏిసర్షలకు మహేశ్వర సూత్రాలలో నాకెత్చాఠం కనబడడంలేదు అనుస్వార 

పాఠాన్ని కొందరి మతంగా వ్యాఖ్యాతలు చెబుతున్నారు. ఇటువంటివి అయోగ 

వాహాలు అని అయిదవ మహేశ్వర సూతం దగర భాష్యకారుడు చర్చించాడు. 

ఈ రెండింటినీ అకార పూర్వాలుగా సిర్తెశించే సం పదాయం కాతం తంలో 

కానవస్తోంది. 

అః ఇతి విసర్జనీయః (సూ__18) 

అం ఇత్యనుస్వారః (సూ-21) 

చండుడుకూడా తన (పాకృతలక్షణంలో పాకృతభాషలో ఉండని వర్ణాలను 

నిరేశించే కోకంలో “........ అశ జ ఇ న శషాః (2-19) అని ఏసరను ఆత్ఫూర్య 

© య 
a 

కంగానే పొందుపరదాడు. 

ఈ అనుస్వార ఏనర్గలకు స్వభావతః స్వయం పకాశ కత లేదుకౌబటి పీటి 

సిరేశం అన్యవర్షాపే Y= సహితమనడంలో విప్రతిప త్తి తిలేదు. కానీ ఆ అన్యవర్తం 

అకారమే అవ్వాలనీ 'లేదు. _కకారాదివ్యంజనాల నిర్దేశానికి అత్వాన్ని ఉపయోగించారు 

కాబట్టి వీటికీ దానినే ఉపయోగించారు అనేది సమన్వయం కావచ్చు. భాషలో ఈ 

అనుస్వార విసర్గలకు ముందు ఏస్వరమయినా ఉండవచ్చు. కాగా వీటిని ఇలా అత్పూ 

ర్వాలుగా నిర్దేశించడం ఆశోక వనికా న్యాయమే అవుతుంది. 

ల! 



18 సంస్కృత (పాకృతవ్యాకర కొల (ప్రభావం 

రూసమాలొ వార్టభాష్ట్రత భావ సేనుడు పె కాతం;త్ర సూతాల వ్యాఖొనంలో 

*జకొార ఇహ ఉచ్చార జార్ధః యధా కాడిషు” అని స్పష్టంగా చెప్పాడు. 

ఈ సందర్భంలో ఇతడు “మేన వినా యదుచ్చారయితుం న శక్యతే స 

ఉచ్చాంణార్దో భవతి” అని ఒక నిర్వచనం చేశాడు. ప్రత్యక (పయూజన మేదీ 

కానరానప్పు డేగదా సందేహంవచ్చేది. అందుచేత ఈ నిర్వచనం ఏ_సృతమయినదిగా 

అందరికీ అంగీకార్యంకావడంలో విపతిప త్తిలేదు. 

భట్లోజి దీశీతులవారు ఈ అనుస్వార విసర్గలను “అ౦-అః_ఇత్యచః పరావను 

సాఇరవసరా” బాలమనోరమా..పుట-17 అని నిరేశించడం ఈ కాతం(త్ర(పభావం 
ఏ గన! ( లు 

వలనూకావచ్చు లేదా కాతం|తంకంే ముందు (పాతిశా థ్యాది నిరశమేదయినౌ ఉండీ 
య ౧ 

ఉండనూవచ్చు, 

తెలుగు లాక్షణికులందరూ ఈ ఆనున్వొర విసర్గలను అకారపూర్వకాలుగానే 

నిరెశించారు. (ఛందోదర్చణము___4___ 124 ప్ర బాలసరన్వతీయం అం అః లతో. 
0 

కలిపి “ఈ పదునాలుగు వరములు నచ్చులు” అని స్పషంగా పేర్కొంది 
౬9 ఈ 

(పుట---153). అప్పక ఏకూడా __కత్స౪రూపంబులు._ అం ఇది పూరాను 
ళం 

స్వారము, అః _.ఇది ఏసర్జనీయము __ ఇవి అచ్చులు ఆని లేల్చి చెప్పాడు, 

(అవ్పకవీయము._పుట_46, వచనము ...22) 

చిన్నయసూరి తన బాలవ్యాకరణంలో సంస్కృత (ప్రాకృత భాషలకు వరాలను 
౯9 

నిరేశించిన తొలి రెండు సూత్రాల దగ్గరా__ అం__అః__అవి అచ్చులలోనే వీటిని 

సేరొ)_న్నాడు. కాతంతంనుంచి అందిపచూకొన్న ఈ రష పేర్కాన్నా ం|తంనుం పుచ్చుకొన్న అకా పూర్వనిర్లేశాన్ని 

తెలుగుకు కూడా కొనసాగించి మూడవన్నూతంలో___ అ( __ అని అర్థానుస్వారాన్ని 

(ప్రదర్శించాడు. శబ్ద లక్షణ సంగహంలోనూ దీనిని ఇలాగే నిర్దేశించాడు. 
ఏ లు 

(శ. ల. సం, 16) అటుపైని ఈతని అనుయాయులందరూ ఈ మార్గాన్నే అను 
క a 

సరించారు. 
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వీటిని ఇలా అంతటా అకారపూర్వాలుగా ని చైశించినందువల్ల అనుస్వారో 

విసర్గలకు ముందు అత్యం కప్ప మరొక స్వరం ఉండదేమో అనే (భాంతి కలగ 

డానికి అవకాశం లేకపోలేదని భావించాడోయేమో 'వెంకయ్యువూ[తం తన ఆంధ 

వ్యాశరణంతో పీటీని ఆం...ఆః_అని అచ్చులతో నిరైశించి అటుపెని వివరణంలో 

యి శ్ర ఇచతీ : en 3 | త్ల ఇల్లీ వ అల త్వాన్ని పరిహరించాడు. (వెం. వ్యా సంజ్లా_సూ._6) ఖండానున్యార పూర్ణాను 

స్వారాలను అత్వపూర్వతా రహితంగానూ చూపించాడు. ( వెం.వ్యా.సంజ్ఞా_సూ-_ర) 

అసున్వార ఏసర్షలను ఉభయాక్షరాలు గా సంస్కృత వ్యాకరణ వ్యాఖ్యాతలు 

పేర్కొన్నారు. చిన్నయసూరి తన స్కూతాంధ వ్యాకరణంలో “ఉభయే క *పాఃొ 

(సంజ్లా_15) అని ఆందుకే స్మూతించి ఉంటాడు. సద్యాం ధవ్యాకరణంలో కూడా... 

ఆదులు పదారు స్వరములు, కాదికములు 

ముప్పదియునాలు వరంజనంబులన( దనరు; 

బిందువు విసర్హ నీయంబు వెలయు వ్యంజ 

నములునన నాద్యభాష( బన్నగ నగేశ। 

అని “వ్యంజనములును” అనే సముచ్చయంతో వీటి ఉభయాక్షరతను సూచించాడు. 

కానీ వీటి తరువాత బాలవ్యాకరణంలో మాతం ఈ రెండింటినీ కేవలం అచ్చులలోనే 

పరిగణించి ఊరుకొన్నాడు, (బా.వ్యా. సంజ్ల....1) 

అజో బఐలసండితుడు “వాయస్తుస్యాత్కిమాదిక 'స్యేతః” (ఆం.4 చిం, సంధిఎర్సి 

అనే సూత్ర వ్యాఖా్యానంలో...ఏకపదంలో అనుసారం పరంగా ఉన్నప్పుడు దాసి 

అచ్చా్యాన్ని పురస్కరించుకొని స్వరసంధివీ ఆశంకించి “అనుస్వారే పరెత్వత్ర న 

సంధి, ఏకపదే సంధ్యభావాత్ ., సంధి స్వపద ఇతి ప్రాకృత సూ(శాత్. పరరూప 

లక్షణ సంధెరసంభవాచ్చేశి క్లేయం,” అని కారణాంతరాలళో వారించాడు, 



20 సంస్కృత (పొకృతవ్యాకరకణాల (పభావం 

నరమాలలో వీటిని అచ్చులకో వలో చేర్చినప్పటికీ ఆనున్వార విసరల అచాంన్ని 
"గ! Fa అనతి 

పురస్కరించుకొని విధింపబడిన కార్యాలు ఏవీకూడా తెలుగు వ్యాకరకాలలో లేవు. 

అటువంటి కార్యాలేవీ ఈ భాషలోని పదాలకు లేకపోవడమే దీనికీ కారణం. 

వీటిలో అనుస్వార స్వభావాన్ని గురించి జయంతి రామయ్యపంతులుగారి 

అభి పాయం. “తెలుగులోని ఆనుస్వారము నిజముగా హల్లుగాని యచ్చు గాదనియు 

నీవ్యాసము ఫలితము”_గమనింపదగినది. (ఆం. సా. ప. ప్మతిక_సంపుటం_ 16, 
సంచిక_1, పుట._45_వ్యాసయి'ండు) 

బో/కాలూ బ/కతయాలూ క 

సంస్కృత భాషా వర్రనాలను ఆదర్శంగా న్వీఠరించి వొటిలో ఇవ్వి ఇప్వి 

మాభాషకు లేవు, ఇవ్వి అధికంగా ఉన్నాయి ((హస్వవఏజ్ —ప్రాకృతమణిదిపిక్స 

అని పాకృత వ్య్ళోక_ర్తలు చెప్పుకున్న "కే తెలుగు వ్యాకరణ క ర్హలుకూడా ముందు 

సంస్కృతవర్ల మాలనూ, అటుపైని (పాకృతవర్తమాలనూ చెప్పి వాటిలో ఇవ్వి ఇవ్వి 

తెలుగులో ఉండవు, ఇవ్వి ఇవ్వి అధికంగా ఉన్నాయి అవి చెప్పడం (పొరంభించారు. 

లేని వర్ణాలు తత్సమాలతో కూడి తెలుగులో ప్రవేశిసాయి అని చెప్పారు. ఆంధ శద్ద 

చింతామణీ._బాలవ్యాశరణము ఈ పద్దతికి చెందినవి. ఇలా చెప్పడంనల్ల సౌలభ్యంతో 

పాటు స్పష్టత, తత్సమాది శద పరిగణన జానమూ మొదలయిన (ప్రయోజనాలు కూడా 

కొన్ని నెరవేరాయి. మరికొందరు ఈ మార్గం విడిచి తత్పమాదులతో కూడిన మొత్తం 
ఆంధభాషకు వర్ణాలు ఇన్ని అని చెప్పనారంఖించారు. ఛందోదర్పణ త్రిలింగ లక్షణ 
శేషాలు ఈ పద్దతికి చెందినవి. 

ఇది ఇలా ఉండగా వర్రమాలలో ని కొన్ని వరాలకు నంస్కృృత [ప్రాకృత 
౯9 

వ్యాకరణాతిరి కంగా కొత్త నంజలు కొన్ని తెలుగు వ్యాకర ణాల్లో కనబడు 
తున్నాయి. న్నక___వకతమ_పరుష_నరళ_(దుతాది సంజ్ఞలు అటవి, 

ఆంధ శ బి చింతామణిలో “ఏజధో వ(కకి..నకతమ ఐచ్” (సంజ్ఞా-2 ౧26) 
అనే సూత్రాలు నక వ్యకతమ సంజ్రలను విధిస్తున్నాయి. 



వరమాల 21 
ర్ి 

రావణ కృళ |పాక్ళత వ్యాకరణంలో న్యకతమ సంజ ఉన్నట్లు అధర్వణ కృత 

(తిలింగ శ భానుళశాసనం సూచిస్తున్నదని డా. అమ'రేశం రాజేశ్వర శర్మగారు అంటు 

న్నారు. (ఆంధ వ్యాకరణ వికాసము, (ప్రథమ, పుట.__133, 134) 

ఏ ఓ జ్" (సూ_3) అనే మహేశ్వర కలను ప్రత్యాహారంచేసే “ఏ జ్” 
ఏర్పడుతుంది. ఏ_ఓ లకు వక ' సంజ. అల్లాగే “ఐ జా చ్" (సూ_శ్ళ అనే 

మహేశ్వర నూ(తాన్ని (ప్రత్యాహారంచే సే 'ఐచ్” ఏర్పడుతుంది. ఐ.__బొ లకు వ్యకతమ 
సంజ్ఞ, ఈ పాణినీయ (పత్యాహారాల్లో (హన్వాలయిన ఎ_ఒ లు ఉండవు కౌబట్టి 

నిజానికి ఈ రెండింటికీ నృక్ర సంజ్ఞ సిద్దింపదు. అందుచేతనే బాలసరస్వతి ఈ సూత్రాల 
వ్యాఖ్యానంలో “ఏకారౌకారములు, ఐకారౌకారములు మ్యాాతమే ఈ సంజ్లలకు 

విషయంగా పేర్కాన్నాడు. (పుట.13ర5ొ 

అహోబల సండితుడుకూడా “ఏజ్ (ప్రత్యాహారగతౌ ఏకార ఓకారశ్చ న కావితి 
విశేష సంజ్లకె భవతః” అనీ “ఐకార బొకారశ్ళు వ్యకతమావితి విశేష సంజ్ఞకొ 

భవతః” ట్ర. మాతమే వ్యాథభ్యానించాడు, 

ఈ రెండు సూతాలకూ పారనంది రామళాసుద్తగారు చేసిన ఉద్యోతినీ 
వ్యాఖ్య్గానం సమంజసంగా కనదిడడంలేదు. 

అధథో..అనంతరమ్, ఏజ్_ఎ ఏ, ఒ ఓ, ఏతే వ్యకః_వ్యక్రసంజ్ఞకాః. 

ఎజీతి [పత్యాహారః, (పుట._24) 

ఐచ్- ఐకౌరౌకార వ(క్రతమః-తత్సంజ్లకొ. ఏజపేకయా అతీవ వ(కౌ. 

ఏకే సంస్కృత సిద్దా ఏవ. తద|తాపి [పత్యాహారాః. (పుట..25) 

("అథః" అనడానికి బదులు “ఆధో” అనడం అచ్చుతవ్వు కాదు “నమో 

అన్నటు ఓకారాంతావ్యయంగా “ఆధథోీ ఉంది._వాచసత 0.) ఎజ్ ఆనే దాన్ని 
ఎక్ ట్రీ 

(వత్యాహారంగా పేర్కొంటూ _హస్వాలయిన ఎ- ఒలను దానిలోకిచేర్చడం సమంజసం 

కాదు. వీరు ఈ సంస్కృత వ్యాఖ్యానాన్ని తెలుగు లిపిలో (వాశారుకాబట్టి ఇలా 
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జరిగింది అదే నాగరి లిపిలో (వాసి ఉంపే (హస్వమయిన ఎ-ఒ లకు లిపి చిహ్నం 

లేదుకాబిట్టి బహుశ ఈ అనాచిత్యం దొర్షి ఉండేదికాదేమో! “ఏతే” అనేది బహు 

వచనం, 'వ్యకళి ఆనేది ఏకవచనం. 'వ్యకసంజ్ఞకాః' అని బహువచన రూపం 

ఇచ్చారు. 'వ్యకతమః' “అత్సందైక' అవీ ద్వివచన రూపం ఇచ్చారు. ఇవఐ ఇలా 

ఉండగా 'ఏజపేక్ష అతీవ వ్మకాః అనే మాటనుబిటి పీరుకూడా ఈ సంజలను 

లిపిటోని వ్యకతనుబిట్టి ఏర్పడినవిగానే భావించారని తెలుస్తోంది. 

ఈ ఏర్పరచిన రెండు సంజలలో నూ నక్రసంజ్లకు వినియోగం ఆంఢ శబ 

చింతా మణిరో కనబడ్డంలేదు. వ(క్రతమ సంజ్రకూడా “వాయిరవుర్వ కతమొ” 

( ఆజంత-65) అనేచోట మ్మాతమే వినియోగింపబడీంది, కాగా [(హస్వాలయిన 

ఎ. ఓ-లకు వ్యకసంజ్ఞ అనువరిసుందా? లేదా? అనే సందేహం మిగిలిపోతుంది. 

ఆంధ శ బి చింతామణీవి ఆరధిక రించడానికి పూనుకొన్న అపస్పక పి. 

ఏక మోక మిటు లేత్వంబు నోశ్వంబు 
ఆని 

నమర భాష నిడుదలగును గాని 

(హస్వ లిపులు గావు, హల్లుపె నట్రన 

యగును కేకి కోకిలాళి యనంగ 

'పెక్క రేల కృష్ణండొక్కండోపండె పస్ 

నెలవు నేల యరసి పొలము వోవ 

నన(6గ నిట్లు దెను(గులందు నకయుగంబు 

_(హస్వములును నీడుద (వాలు నగును, (అప్ప కవీయం.-2.-73,74) 

ఆని ఎ-ఒ-లను (హన్వ వృకాలుగా (వ్రతిపాదించాడు. అప్పటినుంచీ వ్యాక ర 
లందరూ వీటితోకలిపి ఎ-ప్కీ ఒ_ఓ లను నాలుగింటినీ వకాలుగాన్యూ ఐ-బౌ_లను 
'రెండింటినీ వ|క్రకమాలుగానూ నర్థివహరిసూ వచ్చారు, 
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చిన్నయసూరి తన స్నూతాంధ వ్యాకరణంలో 'ఏజ్వ కః” 'ఐజ్యుకతమఃి 

(సంజ్జ_45, 46) అవి యథాచింళ మణి చెప్పినా కద్రలక్షణ సఠగహంలోనూ (1.11) 

బాలవ్యాకర ణంలో నూ (సంజ్ఞా. సూ_2) "ఎ -ఎ_ఓ-ఓ లు వ్యకంబులు” అని నాలు 

గింటినీ కలిపాడు. అలాగే *హస్వ వక ఖండబిందు దంత్యచజలనాద్యంబులు” 

(సంజ్ఞా..సూ_9) ఆనే ఈతని ఆంధ శబ్దాను శాసన వచనమూ 

(హస్వ వృకముల్ దంత్య చజాక్షరములు 

ఖండ విందువు సొాంస్కృతికములు గావు (సంజ్లా._9) 

అనే పద్యాంధవ్యాకణో క్రీ స్పష్టంగా ఆప్పకవీయ ప్రభావాన్ని పట్టి ఇస్తున్నాయి 

అయితే ఈ ఆప్పకవీయ వ్యవహారం ఆంధ శబ చింతామణికి సమ్మత 

మయినదిగా కనబడడంలేదు. ఎందుకం తి. హస్వాలయిన ఎఎఓ లను విధింప 

వలసి వచ్చినచోటకూడా ఆంధ శబ్ల చింతామణి సంస్కృత భాషా లిపి సంపదా 

యానునారం దీర్హాలనే విధించి ఆస్పషస్టతనయినా అంగీక రించిందిగా నీ (హస్యవ(క 

సంజ్ఞను ఉపయోగించలేదు. “ఏదంతతా చ నామ్నామన్యతర స్యామియాంకానామ్” 

అజంత___682) *.పథమెక స్యెదృు వేచి భూతారే ((కియా_30 ఈ రెండు 

లా జం. ష్య క్ష జ సై FED పోలేదు. 

(హస్యవ(క్ర సంజ్లను ఉపయోగించి ఉంటే ఈ (ప్రమాదం ఒకింత తగి ఉండేది. అలా 

ఉపయోగించలేదు. కాబట్టి (హ్రస్వాలయిన ఎ._ఒ-లను వ్యకాలుగా న్వీకరించడం 

చింతామణీకి సమ్మతంకాదని మనం భావించవచ్చు. 

యథాతథంగా చూసినప్పుడు ఏ_ట_బఐ_బా అనే బెర్హాలను ఆంధ శ బి చింతా 

మణి వ[కాలూ ప కతమాలూగా "పేర్కొంది అనడం ఉచితంగా కనబడుతోంది. 

ఏటికి వక వ్యృకతమ సంజైలు లిపిలోని వ్యకతనుబట్టి ఎర్పడి ఉంటాయనే 

ఊహ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారితో మొదలయ్యిందని డా. ఎ పున్నారాపు 
ఏ ఆన నావ్ వ 9 “£9 

గారు తమ సిద్ధాంత వ్యాసంలో పర్కొాన్నారు. (సంస్కృతంలో (వాసిన ప్రసిద్ధాంధ 
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వ్యాకరణాలు-ఒకపరిశీలన, యం. యస్, పుట. 121). ఈ ఊహను తరువాత 

తరువాత చాలమంది వ్యాఖ్యూాతలూ ఎమర్శకులూ అంగీకరించారు. 

డా. బొడ్డుపల్లి పురుషో త్తంగారు తమ సిద్దాంత వ్యాసంలో ఏ్టి వకత లిపికి 

సంబంధించినది కాదనీ, ఉచ్చారణకు సంబంధించినదేననీ, అది యంత సహాయ 

నిరూప్యమనీ భావించారు. (తెనుగు వ్యాకరణ వికాసము, (పథమ, పుట._1/నుంచి19) 

అంతేకాదు ఈ సందర్భంలో పీరు “ఆకృతిని బటి ధ్వనులకిట్లు సంజ లేర్పు అచుట, ఒక్క 
ఓట ౮ ణో 

శకట రేఫమునకు (6 దప్ప నితర్మత్ర కానుపించదు' (పుట19) అనీ ఒక తీర్మానం 

చేశారు. కానీ అటుపెని అనుస్వారాన్ని గురించి (పసావిస్తూ పీరే తమ ఈ తీర్మా 

నానికి బాధకంగా “తెలుగున అనుస్వారము, బిందువు బొట్టు, సున్న--అను సంజ్ఞలు 

ఉపయు క్తములు. అనుస్యారము ఉచ్చారణ ధర్మము. తక్కిన ఏ లేఖన చిహ్న 

ములను బటి యేర్పడిన ఏ”. (పథమ, పుట. 61) అని పేర్కొనడం జరిగింది. 
ట్స 

ఇది ఇలా ఉండగా--వ్మక పృకతమాది సంజ్ఞలకు సార్ధకతను కల్పించడానికి 

పరిశోధకులు కొందరు పొటు పడుతున్నారు అనేది సారాంశం. ళౌస్త్రంలోని 

సంజ్ఞలన్నీ సార్ధకాలే అవ్వాలని లేదు. రూఢాలుకూడా ఉంటాయి, కానీ సాధ్య 

మెనంతలో సార్ధ కతా సంపాదనంగోసం (పయత్నించడం తప్సుకాబోదు. 

ఛందశ్నాప్రంలో గురువు అనేదానికి “గ్_గి అనేవ్కీ లఘువు అనే దానికి 

"లలి అనేవీ సంకేప సంకేతాలుగా సుప్రసిద్దాలు. ఫీటిలో గురు వర్ణాన్ని గు ర్రించ 

డానికి వ! కలెఖ (ల) లఘుపవును గుర్తించడానికి బుజు'రేఖ (1) వృ తరత్నాకరాదుల్లొ' 

వినియుక్మౌలు. 

అహోబలసండితుడు 'దిర్హాచ్చెత్ ఖండ ఏవ స జయః (ఆం.శ .చిం_.సంజ్లా-10) అ 

అనే సూత వ్యాఖ్యానంలో వృ తరతా కరంలోని రెండు కోకాలను ఉదాహరించాడు, 
UC es ౧ 

(పుట_195) 

సానుస్వారో ఏసర్హాంళో దిర్తో యు క్త పరశ్చ యః 

వా పాదాంత స్వ్వసౌ గతో జయో అన్నో మాత్ళకో లృజుః॥ 

పాదాదాఏహ వరస్య సంయోగః (క్రమ సంజకః 
ణ్ జః 

పరస్టికేన తేన స్యాల్వఘుతాపి గురోః క్వచిత్ ॥ 
థి ౧ 
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వీటిలో మొదటి శోకంలో రెండవ పాదానికి *'పాదాంతే యో లఘు _స్టేషతి 

సో౭హ్యపేశొయాం గురుర్భవతీత్యర్థః' అనేది కనకసభాసతి వృ_త్ర రత్నాకర 

వ్యాఖ్యలో పేర్కొన్న అర్ధంగా చూపించాడు, 

“పాడకాంతః ఆనె మాత తి చెయ ౧ మాత తః ఆస్ మాతృకః మో గ్వకః ఇ జై క్కి అన్య ఫక్? ల్భజుః 

ఇతి జయః” ఆనేది అన్వయం, 

ఇందులో 'గజః అనేచోట గ్ వ కకి=ాగ్న( కః అనేది పదవిభాగం. “గ్” 

అనేది గురువుకు సంకేప సంకేతంకాగా వ్యకః (ప) అనేది గురువర్ణానికి గుర్తు ఆవు 
తోంది. ఇల్లాగే వ బుజుః--ల్బజుః (1) అనేచోట కూడా. 

ఈ రితిగా సంస్కృతచ్చందః కర్తలు గురు సర్దావికి 'రేథా సంకేతంగా 

వాడిన నక్రశబ్దాన్ని ఆంధ శబ చింతామణి ఏ____ఓ లకు సంజైగా స్వీకరించి 

ఉండవచ్చు. 

ఆంధ శబ చింతామణి మఠంలో (హస్యాలయిన ఎ..ఒ..లు వ్యకసంజా 
al i జో 

పరిధిలోకి వస్తున్న ఆధారాలు లేవు అని ఇంతకు ముందే అనుకొన్నాం. కాగా 

దిర్హాలయిన ఏ-ఓ_లు మ్యాతమే వ|కౌలుగా నిర్జారింపబడ్డాయి. అందుచేత పెరీతిలో 

ఈ వక సంజకు ఒక సమన్వయం కుదురుతుంది. ఏ_ఓ లు దిరాలు కాబటి ఎల 
చో యు రు ౧ 

వెళలా గురువులే. 

ఐ-కొ_లు కూడా అంతే, వీటిని దర్భాలుగానూ గురువులుగానూ ఛందో 

వ్యాక ర్రలందరూ అంగీకరించారు. కౌగా ఏ_ఓ లకూ వీటికి భేదాన్ని సూచించడానికి 

Ce Cy Sue | శ్ ఈ తమవ' _ప్రత్యయాన్ని చెర్చి వక్రతిమ సంజ్లను విధించి ఉండవచ్చు. ఆం 

వ(క._న(కతమ సంజ్ఞలు ఆ అచ్చుల ఉచ్చారణలోని గురుత్వ ధర్మాన్నిబట్టి ఏర్పడినవి 

కావచ్చునని. ఇది ఒక ఊహా మాత్రమె. తెలుగులో (చుత సిరాది సంజలు మరికొన్ని 
అ ఖః 

ఇలా ధర్మాన్నిజట్లి ఏర్పడినవి ఉండడం గమనింపదగినది. 

జ్యాతివమయా ; 

ఛందో వ్యాకరణ జొ్టతిషాది షడంగాలకూ పర్యవసానంలో ఫలం ఒకటే. 

అన్నింటి పుటుకా వేడార నిరూపణం కోసమే. యజయాగాది కర్మానుషానానికి 
లట ధి అ © 

4) 



౨6 సంస్కృత (పొకృతవ్యాకర కాల (ప్రభావం 

సుముహూర్త ర్త నిర్హయంకోస ౦ జ్యోతిషం ఆవిర్భవించింది. వేదాంగం అయ్యింది. 

ఇలాగే తక్కినవీసు. 

లక్వ్యుంలోని ఐక్యాన్ని పరన్కరించుకొని ఈ షడంగాలకూ ఆరితరంగిక మయిన 

సమైక్యం బహథా నిరూపితమయ్యింది. ఇవి పరస్పర పరిపోసషకాలు. వ్యాకరణంలో 

ఛందళృపన క్తి ఛందస్సులో వ్యాకరణ జ్యాతిషాల (ప్రస _క్రీ తరచు కనబడుతూ 

ఉంటుంది. 

తెలుగులోని ఛందో వ్యాకరణాల్లోకూడా ఈ సంప్రదాయం స్పష్టంగా కనబడు 

కోంది. ఆకరాలకూ గణాలకూ అధిడేవతలను _ చెప్పడమూూ శుభాశుధాలను 

నిరయించడమూ ఈ మొదలయిన జ్యాకిష (ప్రస క్తి వి స్హృతంగానో సం గహంగానో 

ఛందోదర్చణాదుల్లో ఉంది. అలాగే వాశకర జొంళాలూ ఉన్నాయి. ఆంధ శబ్ద 

చింతామణి మొదలుకొని వ్యాకరణ (గంధాల్లో ఛందః (ప్రస క్తీ ఉంది, అప్పటికిగా నీ 

తమ శాస్త్ర (గంధాలకు పారిపూర్ణ్యం సిద్ధింపదనికూడా పీరు భావించి ఉండవచ్చు. 

“ఎళ్వ (శేయః కావ్యమ్” అనే ఆంధ శబ్ద చింతామణిలోని మొదటి స్ఫూతంలో 

కనిపించే వరాల |క్రమాదులను బట్టి నన్నయ భట్లారకుని జాతక చక్రాన్ని అహో 
ణు ట్ ల 

బలుడు చూపించగలిగాడు. వీటి సంబంధం అంతటిది. 

అందుచేత వ్యాకరణ శాస్త్రంలోని సంజ్ఞలకు సార్ధకతను కల్పించే సన్నివేశంలో 

ఇతర శాస్తాలతో (పస క్తి అనేది పెట్టుకోరానిదేమీకాదు. 

ఆతి చ ఒప “గ అది 
వ్మక్రాః స్యుః సంచ షు ౭'ర్కె-౭తివ కౌ నగాష్టమే। (గే 

నవమే దశమే భానౌా జాయతే సహజా గతిః ॥ 

దాఇద*శి కాదశే సూర్యే లభంతే శ్రీ ఘతాం పునః। 
ర ల 

రవి స్టిత్యం ంశక స్ర్రింశావధేః సంఖాక్ట్మ త్ర కల్ప తే॥ 

న తు రాశ్యంకర స్పర్మాత్ ద్వితీయాది నిరూసణమ్। 

రాహు శేతూ సదా వక శ్రీ ఘగొ చంద భాస్కరౌ॥ 
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ఈ శ్లోకాలను జ్యోతి_స్రర్యతంనుంచి ఆధారాలుగా ఉదాహరిస్తూ శబ్ల కల్ప 

(దుమం “వ క్రః' అనేవదానికి సతు యస్య (గహస్యా(శితాత్ రవ్యధిష్పిత 'రాకీయ 

(తింశాంళాంతర్లతా దంశాత్ పంచమ షషాంశే రవి సిషతి అని అర్లాన్ని ఇచ్చింది. 

(1 9 — © © 

(చ తుర్ద, పుట...242) 

ఇందులో సంచ షష స్తానాల్లోని రోవి స్టితికీ (గహాంతర వ[కగతికీ సంబంధం 
© గం 

ఉంది అన్నంత వరకూ మనకు చాలు, 

ఇటువంటి సంబంధాన్ని గౌణంగా న్వీకరించి చింతామణికర్త ఏ. ఓ లకు వక 

సంజను కల్పించి ఉండవచ్చు అనేది మరొక ఊహ. 

బు ౧ వర్షయోర్మిథప్పావర్ష్యం వాచ్యం (వారి రికం._.105, బాలమనోరమా-17 

అని పాణినీయులే చెబుతున్నారు కాదే, “కవల్కారః” అనే ఉదాహరణంవల్ల 

ఇ వర్గాదులయిన పదాలు లౌకిక సంస్కృతంలోనే బేవు ఆనే విషయం సు ప్రతిషితం 

అవుకోంది కాబటీ, అచ్చులలో య కారాన్ని విడిచి “బుి ను మ్మాతమే పరిగణీంచి 

(కమంగా లెక్కిసే- అ ఇ ఉబె డి టి ది 

1_——_2—3—_4—_ 56. (8 

ఆయిదు ఆరు స్థానాల్లో ఏటీఎంలు ఉంటాయి. అందుచేత వీటికి నకాలు 

అనే నంజను లాకణికంగా ఏర్పరచి ఉండవచ్చు. 

పెని పేర్కొన్న జ్యోతి స్తంత శ్లోకాల్లో “అతివ(క్రా నగాష్టమే” అనేమాట 

కూడా ఉంది. నగము అనేది స ప్ప కులపర్వతాలు అనే మార్గాన ఏడును బోధిస్తుంది. 

అందుచేత ఏడు.ఎనిమిది స్తానాల్లో రవి సితికీ (గహాంతర అతి వ్యకగతికీ సంబంధం 

ఉన్నట్లు తెలుసోంది. సడు.-ఎవిమిది స్తానాల్లో ఐ_డొలు ఉన్నాయి. అందుచేత 

వీటికి అతి న(కాలు అనే అర్ధం వచ్చేటట్లు వకతను సంజైను పెరీతిగానే ఏర్పరచి 

ఉండవచ్చు. 

ఆ్ స్థానాలూ ఆ అచ్చులూ న కతాతి న(కతలు అతికినట్టు సరిపోవడమే ఈ 

ఊహకు (పేరణ, 
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పరమాలలో తాము ఉన్న సానాలనుబటి వరాలకు అంళతఃసాది సంజలు 
అ థి ట అ థి అః 

ఏర్పడడం కొ తకాదు, అల్లాగే ఈ సంజ్రలూ ఎర్బడీ ఉండవచ్చు. 

ఆలంకారికయా 

ఒకానొక ఉ క్రి వైచితిని వృక్రతగా ఆలంకారికులు (కుంతక భావించారు. 
వీటిలోని సంధ్యతరతా రూపమైన వృక్రతను సంభావించి ఆంధ వ్యాక ర్హలు ఈ 

సంజైలను ఏర్పరచి ఉండవచ్చు. ఇది మరో ఆలోచన. 

ఏ సంజ్ఞా కల్ప్వనకయినా ఏదో ఒక హితువు ఉండి తీరుతుంది. మరింక 

ఎ ఇతర భాషా వ్యాకరణాల్లోనూ కనిపించకుండా తెలుగు వ్యాకరణాలోనే ఈ 
గా గ్గ 

సంజ్ఞల కనదిడడాన్నిబిట్టి వీటి హీతువును పరిపరివిధాల ఊహించడం జరుగు 

తోంది. 







పరుష సరళొలు 

క__ఖ._గ._ఘ._జ._ఇత్యాదిగా స్పర్శలను అయిదెసి ఒక (క్రమంలో విభాగించి 

వర్షలుగా పరిగణించడం ఇంచుమించు భారతీయ భాషా వ్యాకరణాలన్నింటా కనబడు 

తోంది. వీటిలో వర్షాలను అవి ఉన్న స్టానాలనుబట్టి వ్యవహరించడమూ ఉంది, 

(పథమాక్షరాలు ఆంటి క_చ_ట-_త_ప లు నీక రింపబడతాయి. ఆలాగే గ_జ... 

డ--ద..బఐ లను వర్గ తృతీయాలుగాన్తూ జ__ఇ-ణ_న_.మ లను సంచమాలుగానూ వాటి 

వాటి వర్షీయస్థానాలనుబట్లి వ్యవహరించడం సు ప్రసిద్ధమయిన విషయం, 

ఈ వర్లలలో ద్వితీయ చతుర సానాలలో ఉన్న వర్షాలను యుగ్మములు_ 
౧ అ 3 అ 

యుక్కులు అంటున్నారు. “వర్షయుకృరశంబులు పరంబగునప్పుడొకానెకచో 
fh 

(దుతంబునకు బూర్హ బిందుపును(గానంబడియెడి" (బా.వ్యా. సంధి. సూ_19 అవి 

శకి సంజ్ఞను చిన్నయసూరి ఉపయోగించాడు. “యుక్కూలన6గా సమసంఖ్య కలవి, 

వర్ణయుక్కులనంగా వర్గాక్షరములలో సమసంఖ్య కలవి. ఉదా_ఖ..ఘ..ఛ_యు 

మొ॥, అని సబ లవారి వివరణ. (బాలవ్యాకరణో ద్యోతము..పుట...46, వాళ. సం. స, 

ఊోష్మ వొయువుళో కలిసి ఉచ్చరింపబడతాయి కాబటి ఇ...ఘ._ధ.య..రఠర.డ 

థ_.ధ..ఫ-భ లను యుగ్మాలంటారట. (డి.యస్ జి. పుట...31/). అప్పకవీయంకూడా 

వీటిని ఇలా ద్విస్తానోద్భూతాలుగా న "పేర్కొంది (2-15). యుగ్మ శబ్దానికి సమసంఖ్య 

అనే అరంకూడా ఉన్నది. అందుచేతనై నా ఈ ద్వితీయ చతుర వర్గాలకు వరయుగ్మ 
ధి కా ధ గ్ 

సంజ ఎర్చడి ఉండ వచ్చు. 

సాహిత్యంలో యుగ్మ శదానికి జంట అనే అర్హం సుపసిదం. సాహిత్య ం ధి ధి 
దర్భణంలో... 
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ఛందో బద్దం పదం పద్యం తేనై కేన చ ము క్రకం! 

ద్వాభ్యాం తు యుగ్మకం సందానితకం (తిభిరిష్య తే॥ 

కలాపకం౦ చతుర్చిశ్చ సంచబభి*ః కులికం స్మృతము। (సా.ద. 6.578) 

అని రెండు పద్యాల జంటను యుగ్మకం ఆంటారని పెర్కొన్నాడు. 

రెండు_నాలుగు అనే సమసంఖ్యా స్టానాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని వర్ష 

యుగ్మాలు ఆనడం జరిగింది. ఇలా ఈక అయిదు వర్షలలో వి వర్గాలకూ అవి ఉండే 

స్తానాలనుబిటి సంజ్ఞలను కల్పించివవ హరించడం లాక్షణికులలో సర్వసాధారణ 

మయిన విషయం. 

తృితీయే (పథమే వర పద ఏవ హొ దృశ్య తే 

బిందుర కృత మధ్య౭(త నాన్యవర్త పరే తు సః। 

(వికృతి వివేకం సంజ్ఞా__10) 

ఆని ఏకృతి వివేకం గ-ట-డ_ద--బలను తృతీయాలుగానూ క_.చ_.ట-త-పలిను 

(ప్రథమారాగానూ పేర్కొంది. 

కేతన తన ఆంధ భాషా భూషణంలో వీటిని కచటతపలు-గజడదబలు._అనే 

"పేర్కొన్నాడు. (వత్యేక సంజ లను కల్పించలేదు. 

కం॥ _నాంతంబై న సదంబుల 

పోంతన్ బె నున్న శబ్దముల కచటతపల్ 

దొంతి గజడదబళలగు న 

య్యంత నకారమగు సున్న యఖినవ దండీః 

కం॥ పొన(గన్ బరల్కెడునెడ బొ 

ల్పెస6గిన ప్రథమాంతములపయిం గదిసి కడున్ 

బసనారు...కచటతపలను 

గసడదవల్ [దోసి వచ్చు. గవిజన మిత్రా! ( ఆం.భా.భూ=54,62) 
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పురుషో త్తముని | ప్రాకృతానుశాసనంలో 'అయుకా నాం గజడదబానాం కచటతపొ 

బిహులమ్' (19-4) అనీ లంకెశ్వరుని |పాకృ్ళత కామడెనువులో *కచటళపాం 

(పాయేణానాదౌ”, 'కచటతపాం (పాయేణ లోపః స్యాదనాదొ వ ర్రమానానా మిత్యర్థః' 

(సూ-1, పుట_1/0) అనీ వీటి నిన్చేశం కనబడుతోంది. కానీ పత్యేక సంజ్లలను 

వీరు వీటికి కల్పించిన జాడలేదు. 

అయితే ఆంధ శబ్ద చింతామణి వర్గలలో (పథమ వర్ణాలయిన్ క..చ=ట-త-ప 

లకు పరుష సంజ్రనూ, తృతీయ వర్ణాలయిన గ_జం-డ=ద_బ లకు సరళ సంజ్ఞనూ 

విదించింది, 

కచటతపాః పరుషాత్యాః 

గజడదబాసు సరళాః, సిరా ఇతర. (ఆం శ.చిం-సంజ్ఞా_37) 
జీ ca చో 

ఏధించిన ఈ రెండు సంజ్లలనూ వినియాగించడమూ జరిగింది. (సంధి_21, 

2532) అటుపై ని అనుయూయులయిన ఆంధ వ్యాకర్తలందరూ ఈ సంజ్ఞలను 

ఉపయోగించినవారే. కాగా ఇవ్వి ఆ వర్ణాల ఉచ్చారణలోని పారుషస్య సారళ్యాలను 

బట్టీ ఏర్పడిన సంజ్ఞలని కొందరూ ఇవ్వి కేవలం రూఢ సంజ్ఞలేనని మరికొందరూ. 

పరిశోధకులు భావించారు. 

కి ను ఉచ్చరించడంలోకన్నా “గి ను ఉచ్చరించడంలో ఒక సారళ్యం 

ఉన్నదనీ, అందుచేత వర్గ తృ తీయాలకు సరళ సంజ ఏర్చడి, సాపేక్షంగా |పథమాలకు 

పరుష సంజ ఏర్చడీ ఉంటుందనీ డా॥ ఎ. పున్నారావుగారు తమ సిద్దాంత వ్యాసంలో 

అభి ప్రాయపడ్డారు. (సంస్కృతంలో (వ్రాసిన (ప్రసిద్దారిధ  వ్యాకరణాలు_ఒక 

పరిశీలన __ పుట 122) 

అయితే వర్ణోచ్చార ణలోని పారుష్య సారిశ్యాలు వైయ క్రికాలు. దానిని బట్టి 

సంజ్ఞలిను ఎర్బరచి ఉంటారా? అనేది సందేహం. పైగా ఉచ్చారణ అం'పే మూలా 

ధార చ్మకం నుంచి బయలుదేరిన (పాజవాయువు వాగిందియంనుంచి సర్దాభివ్య క్తితో 

వెలుఫడడమేనని వాక ఫవదియం చెబుతోంది. 

విభజ్య స్వాత్మనో (గంధీన్ (శుతి రూపి పృథగ్విధి ః 

(పౌణో వర్హానభివ్య జ్య వర్ష ప్వేవోపలీయతే॥ (వాక్యపదియం._1-115) 

5) 
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అటునంటప్పుడా 

అను పడానాతీ సంసరాత్ సానాత్ కరణ విన్యయాతీ 
"క! ఓ 

జాయతే వర్ష వై శేష్యం సరిమాణాచ్చ పంచమాత్ . 
(తెతిరీయ (పాతిశాఖ్యం_11_2) 

ఇత్యాదిగా (పాచిన లాక్షణిక నిరూపితాలయిన అల్న ప్రాణ మహా(పాణతాదుల 

కంటే భిన్నంగా సారుష్య నారిశ్ర్యాదులకు ఆవకాశం ఉన్నదా? అనేది మరొక 

సండేహం. “అయినా ఈ సం జలకు సార కతా కల్పనంలో పరి ఈ అభి పాయం 

తనంకితాను గొరఎంపదగినది. 

8 
ఆం, ఛ శద్ది చింతామణీ పరుష సరళ సిర సంజ్ఞలను ఎర్పరిచడంలోని 

ఆంతర్యాన్ని డా॥ బొడ్డుపల్లి పుయుషో త్రంగారు తమ సిద్దాంతవ్యాసంలో కొంత ముచ్చ 
టించారు. ఈ సంజ్ఞలను ఏరు కేవలం రూఢాలుగానే భావించారు. 

(తెలుంగు వ్యాకరణ ఏకాసము_(ప్రథమ-21, 22) 

యాగికాదో కల్లన శ 
తత 

ఈ పరుష సరళ శ్షజ్ఞాలు నిస్సందేహంగా సంస్కృత పదాలు. వ్యుత్చ త్తినిబట్టి 
వీటికి ఒకరకమయిన సార్గకతను (ప్రతిపాదించవచ్చు. 

పాలించు.__పూరించు ఆనే (పసిద్ధార్థాలతో 'ప్యూ ధాతువు జుహోత్యాది గణ 

పఠికంగా ఒకటి ఉంది (ప్యాపాలన పూరణ యోః__-జు___సర స్మై---సేట్), దీనీకి 

“ప్ర న హి కలిభ్య ఉషచ్” (ఉణాది__4__75) అనే సూతం “ఉషచ్ 
(పత్యయాన్ని ఏధిసోంది. అందువల్ల Rn రి పూరయతి ఇతి పరుష” అని 

రూపం ఏర్పడుతుంది. సమనావకాశాన్నీ పూరించేది వాయువు కాబట్టి ఈ పరుష 
శబానికి “వాయువు” ఆనే అర్లాన్ని యౌగికంగా చెప్పవచ్చు. ఏ ఛా 

కదులు.._కిరుగు అనే ప్రసిద్దార్థాలతో 'సృ* ధాతువు భౌవాదికం ఒకటి ఉన్నది, 

(సృ గఠతౌ_భ్వాదిసరసై ]-అనిట్). దీనికి “వృషాదిభ్యశ్సిత్' (ఉణాది-1-106) 
ఆనే సూతకం “కలి (ప్రత్యయాన్ని ఏధిసోంది. (ప్రత్యయంలో కిత్వం ఉంది కాబటి 

లి 
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ధాతువుకు గుణం రాకపోవాలి. కానీ_ఉణాదయో బహులహ్ (3--3__1) 

అనే బాహుళకం వల్ల గుణం వచ్చి “*నరళ్లః' అనే రూపం ఎర్చడుతుంది. సరతి గచ్చతి 

ఇతి సరళః__అవని దీని ప్యుత్సత్తి. నిరంతరమూ కదలుతూ ఉండేది, తిరుగుతూ 

ఉండేది, భూమికాబటి ఈ సరళళ బ్లానికి భూమి అనే ఆర్థం యౌగికంగా లభిస్తుంది. 

నింపేవన్నీ వాయవులే కావడంలేదు, తిరిగేవన్నీ భూములే కావడంలేదు. కౌబట్టి ఈ 

పదాలను ఆ ఆర్హాలలో యోగ రూఢాలుగానై నా భా ఏంసవచ్చు. 

నంజ్ఞాసు ధాతురూపాణి (ప్రత్యయాశ్చ తతః పరే! 
కార్యాదిద్యాదనూబంధ మెతచ్చాస్త్ర ముణాదిషు॥ (337) 

ఈ భాష్య సమ్మతి ఉండనే ఉన్నది కాబట్టి ఉణాది సిద్దాలయిన రూపాలకు 

ఈ ఏధమయిన ఆర కల్పనం అ ప్రసిద్దంకావచ్చునుగానీ, అశా స్త్రీ యమని పించుకోదు. 

సరిమాది శబ్దాలకు వాయ్యాద్యరాలు యొగికంగానేకదా సరిపోతున్నాయి. యోగి 

కార్జాలకు ప్రసిద్ధితో [పమెయంలదు, ద్వ్యర్థి కావ్యాల్లో ఇది ఆందరూ ఎరిగిన, 

వొంచ బౌతిక వర్గాలు 1 

వర్ణాలకు పంచభూతాలను వీజాలుగా నిర్ణయించడమూ, దేవతలనూ కులాలనూ 

శుభాశుభాది ఫలాలనూ చెప్పడమూ శారదాతిలకౌది (గంధాల్లోనూ తాంతీకౌరా ధనా 

విధానంలోనూ సు ప్రసిద్ధంగా కనబడుకోంది, 

శారదా తిలకంలో భూకలిపిని | ప్రస్తావించిన క్లోకాలు..._ 

అథ భూతలిపిం వక్ష్యే సుగోహ్య మతిదుర్ల భమ్ 

యం (పాహ్య శ ౦భో ర్మునయః సర్వ కామాన్ (పపేదిరే 

పంచ (హస్వా సంధి వర్గాః వ్యోమే రాగ్ని రం ధరా 

అంత్య మాద్యం ద్వితీయం చ చతుర్దం మధ్యమం (కమాతీ 

పంచ వర్గాక్షరాణీ సు ర్వాంత 'శ్వేతేందుభిస్పహ 

ఇషా భూత లిపిః (ప్రోక్తా ద్వి చత్వారింశద క్షరై $॥ (71.3) 
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శర కల్ప దుమం (ప్రతీవర్తానికీ వ్జ గహ దేవతా సలాదికౌలను తంత శాస్త్ర 

పమాణాలతో స్పష్టంగా నిరెశిస్తూ వచ్చింది. 

ఈ తాంత్రిక విధానాలను తెలుగు ఛందః కర్తలూ (ప్రస్తావించారు, 

శుభవర్గాః శుభశబ్దా యే చ శుభగణా స్త ఏన కావ్యాదొ (గాహ్వాశ-ఆ నే దాన్ని 

ఆంధ శబ చింకామణిలోని సూతంగా ఇచ్చి ద్వితీయాశ్యాసంలో రెండు వందల 

అరవై రెండో పద్యంనుంచి అస్పకవి తాంతిక ఏశేషాలను అనేకం వి సృృతంగా 

నిరూపించాడు, మాతృకా నిర్ణయాన్నీ, మాతృకార్చనా విధానాన్నీ చూపించాడు. 

(2-393). ఈ సందర్భంలో వరరుచి సంహితా, కాలజ్జకల్ప, లక్షణదీపికొ, విధి|ప 

దీపికా శారదా దర్పణాది |గంధాలనుంచి మూలాలనుకూడా ఉదాహరించాడు. 

ఆనంద రంగరాటృందంలో (పథమ ద్వితీయాశ్వాసాలు ఈ ఏశేషాలతోనే 

విండిపోయాయి. తనకు ముందున్న సంస్కృతాం(ధ లాక్షణికులు వర్ణాల (గహ 

వీజాది నిరయాలకూ వాటి శుభాశుభ ఫలాలకూ చెప్పిన శోకాలనూ పద్యాలనూ ఇతడు 

తన మాటలకు (పమాణాలుగా ఉదాహరించడం విశేషించి గమనింప దగినది. ఈ 

కంతం మన ఆంధ్రదేశ ౦లో ఎంత (పాచిన కాలంనుంచీ ఉన్నదో ఎంతగా బహుళ 

(ప్రచారాన్ని పొందిందో మనకు తెలియ జేసినవాడు కసూరి రంగకవి, 

కన్తూం రంగోకోవి : 

కసూరి రంగకవి చేసిన బీజ పర నిర్ణయాన్ని ఇక్కడ కొంత పరిశీలించడం 

ఆవసరం. 

క50॥ ఆది తెంతాకీరముల 

నై దు వరుసలునుప వరుసకవి పదియగుచున్ 

(టోదింబవనాగ్ని భూజల 

ఖోదిత వీజాకరమ్ములొగి రంగ నృపా! 

తే.గీ. అనిల వీజాళి శోకదం, బగ్నివీజ 

సమితి మడీయించు, భూమి వీజములు (శ్రీద 

మంబు వీజముల్ముదమిచ్చు, నభ వీజ 

రాజి లేములొనంగు (శ్రీరంగ భూప! 
(ఆనంద రంగరాట్బందం 1.16, 17) 
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రెప నెర యం వాయు 
| అథ అ బు 5 [9 |3 [6 | ఈ చర | slic] అ 
[శ | ౨ |యూక్ | గ ఇ |6 | ద | ఐ| ఈ | వ|[0| మూ. 
మం | నుర ఈ| త rfl we [Ol] | ₹| ౮ mw 
కం యర 6 [| (ఈం ౯| 7 |e వమ | 

“అకారము మొదలు క్షకారము వజకు6 గల యేంబది యకీరముల నైదు 

వరుసలుగ (వ్రాసిననవి వరుసకుంబది యక్షరములగును. అందు మొదటి వరుస 

యందలి అ___ఊ ... ఏ___ క__చ__ ట౬_త_..ప__యష లను నీపదియు 

వాయు వీజాకీరములు, వీనిని పద్యాదినుంచిన ఆనుభము. రెండవ వరుసయందలి 

ఆ-బు _ ఐ--ఖ-_ ఛ__ అ= థఫ-_ రసన లను నీపదియు నగ్ని బీజా 

కరములు. వీనిందిద్యాదినుంచిన నశుభము. మూడవ వరుసయందలి ఇ..బూ_ 

ఓ_గ_జ.డ-ద_ బ_ల_హ లను నీపసియు భూవీజాక్షరములు, వీని(బద్యాదినునుప 

కుభను-” 

క్ 

జ! 

కిర్క్ 

ఈ రీతిగా తక్కిన నాలుగు అయిదు వరుసలలోని వర్ణాలకు బీజనిర్ణయమూ 

శుభాశుభ నిరయమూబేశాడు. దీనికి కవిసర్పగారుడంనుంచి |ప్రమాణంగా పద్యం 

ఇచ్చాడు, 

నీ; అ_ఇ_త_బు._౧ను మరి యాదీర్హ వర్షంబు 

లెదు నేకారాదులై దు నవని 

వరుస(గవర్గాది వర్త పంచకమును 

యాదు లై దును షాదు లైదుంగూడ 

నొండొంటితో( గూర్చి యొనర దొంతిగంబేర్చి 

మానుగా6 జూచిన వానిలోన 

(బథమౌక్షరంబులు పవన దీజంబులు 

నవలివి దహన వీశాక్షరములు 
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నవనివీజంబు లాతృతీయాక్షరములు 

వారివీజంబు లాతరువాతి లిపులు 

గగనదీజంబులే యవు కడలవెల్ల 

వాని కీడును మేలును నలయుందెలియ. 

ఈ వరాలకు ఫ్రీపున్నపుంనక లింగాలను నిరూపించే సందర్భంలో ఇతడు - 
= 

గ్ 

అవృకవి గ 

సకీలను రండు నొత ని యక్షరములు 

పదియు మగ; లచ్చషలు నొ త్తందిడిన పదియు 

రమణులొ__.జ ఇ అనమ యరవపహాలళలు 

రహిని(బేడులొ నానంద రంగ కౌరి! (1-109 

సకార కకారములురిండు నొ తని యక్షరములగు 

క_గ_చ.జ.ట.డ-త-ద-ప-బి_..అను నీపదియును గూడ. 

బండెండక్షరములు పురుష జాతివి" అని నిసైళించాడు- 

నిలువు గీటులు పది నిలిపి రేఖా షట్క 

నుడ్డంబుగా గీచి యాది లిపులు 

తొలి దొంతి [కిందు [కిందుల రెండు రెండిడి 

రెండవదాన నొండొండు గూర్చి 

కడపలి ,పాణంబు కడగ మున్న లిఖించి 

హెచ్చు శా దాని మైయింట నిలిపి 

తరువాతి దొంతుల ధామంబులను గాదు 

లొక గాక కాటి _కమమొప్ప (వాసి 
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యడ్లముగ( జూడ నయ వాతాగ్ని భూమి 

జల ఖ విజంబులివి కావ్యములకు మొదట 

నిలుప ఫేదా ప్త న హారి సిరనంబు 
ఇ ౧ 

వెౌస6ంగుంగ ర్రకు భ రకు నుదధి శయన। (ఆప్పక వఏీయం, 2.274) 

le le |: |e | (4 శవ యవ: వాయు కేక 
reed ee Te 

న 

౧యగువాం నవాలవొటా? : 

గిడుగు రామమూ ర్తి పంతులుగా రూ ఉత్పల వేంకట నరసింహా చార్యులుగారూ 

కలసి పరిష్కరించిన ఆస్పకవీయ (ప్రతిలో ఈ బీజాక్షర చ కో ద్ధారణం కొంతమాట్పళో 
కసబడుతోంది. (అస్సకవీయం-పుట._102) “ఆదిలిపులు తొలిదొంతి [కందు 

(కిందుల రెండు రెండిడి” అనే ఆసప్పకపవీయం మాటను వీరు మరోలా అర్హంచేసు 

కున్నారు. “రెండురెండు” అంపే అ ఆ..ఇ ఈ ఇలా జంటలను జంటలుగానే 

మొదటి గడిలో ఉంచారు. “తొలిదొంతి ఆదిలిపలు రెండు రెండు కందు [కిందులనిడి” 

ఆని అన్వ్నయించుకుం కే పైని నిరూపించిన పట్టిక ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఈ 

కాకునూరి అప్పకవిత్ కసూరి రంగకవికి సయోధ్య కుదురుతుంది. ఆన్ని గడుల 

లోనూ ఒక్కటొక్కటి ఉంచి మొదటి గడులలో మాతం రెండేసి ఉంచడమూ, ఒకే 

గడిలో ఉన్న ఆ రెండింటినీ ఒక్కటిగా కాకుండా వేరువేరుగా లెక్కించి పదికి జమ 
చేయవలసి రావడమూ, మొదలయిన అసంగతులుకూడా తొలగుతాయి. స్వరాల 

కీజనిర్ణయంలో అనవసరమయిన అభి పాయ భేదాలు తలఎ తవుకూడా, 

అప్పకవి “కి ను సంయుకాక్షరంగా భావించాడుకాబట్లి వర్షాంతరంగా చివరి 

గడిలో నికేసించకుండా “కడసలి (పాణంబు కడగ మున్న లిఖించి” అని చెప్నాడు, 
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వినర్లను అచ్చులలోనే ఇతడు పరిగణించాడు. అందుచేత “కడపలి |పాణంబు” 
4 

ఆంటే విసర జవుతుంది. దానినీ కడగజాచిట్రచివరి గడిలో, మున్న లిఖించి= ముందు 
a 

గానే గు రించేసి ఆక్కూడికి స్వరాల నికేవషణం అయ్యీందికొదిటి ఇక వ్యంజనౌల 
నీ ఖం టె 

నిక్షేషణం (ప్రారంభించాలని అప్పకవి అభ్మిపాయపడ్డాడు. ఆనంద రంగకవి “అః ను 

విడిచిప్పచ్చి "క్ష ను ఆస్థానంలో నికేపించాడు.. ఇంతమా(త్రమే వీరిద్దరికీగల తేడా. 
థా 

చి/తకవి పెదన క 

రంగకఏకన్నా అప్పకవికన్నాముందు వాడయిన చిత్రకవి పెద్దన తన 'లక్షీణ 

సార సం గహంలో ఈ నిధమంతా సుమారు ఒక నాతిక సద్యాల్లో సంక్షేపంగా 

నికేపించాడు. 

శీ! అఇఉబుల్ పం క్తిగా నె దిడి యా [కింద 

నాదీర వర౦బు లెదు (వాసి 
యె ఇ == 

యద నేకారాదులా। క్రింద నె దిడీ 
ధా న్ా 

కాది వరములేను నట [వాసి 
a ag) 

విడుచాలు లై దింట నిల్చు పదేసియు 

కాగ్ని భూదక ఖ విజాక్షలములు 

ఫేదంబు మృతియు శ్రీ) మోదంబు దార్శ్మిద్య 

మును(జేయు(గమమున ననుచుందెలిసి 

భూత వీజాక్షర ఫల మీనీతి(చెలిసి 

యిందులో హర్ష సంపదలిచ్చు నెది 
అ ద 

యట్టి వర్రంబె కృత్యాదింబెటు సుకవి 
లు రా అ 

సమర హృత చె త్యవీర! కేసరి కుమార! (125) 
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ఇందులో నిర్చేశించిన (సకౌరం పటిక ఇలా ఉంటుందీ : 
శు 

1 2 3 4 5 

భఖ «s:$: a ఇ 

నా 
ఎ కీ... 7వ + జా ia 

వత SANG oa Fn లప 

| క్ర ఖు గ ఘ జ్ 

చ వ జ రు ఇ 

ట ఈడ డ్ర క 

| త్ర థ ద ధ్ న 

పె ఫు బ థ మ 

యే ర ల న శ 

యో స హొ శ అః/క 

10 10 10 10 10 

ద్ర అగ్ని భూ ఉదక క ఖ 

ఇది అప్పక ఏ ఆనందరంగకవుల నిరశాలతో పోల్చి చూస్త స్వరాల 

విషయంలో కొంచెం భిన్నంగా ఉంది. వ్యంజనాల విషయంలో భేదమేమీలేదు. ఆంధ 

సాహిత్య పరిషత్పథత్రికా పాఠంకూడా ఇలాగే ఉంది, (సంప్పుటి...25, సంచిక,..1, 

పుట-5. కాగా ఇక్కడ కశాఅగ్ని; భూ+ఉదక, ఖ _ ఏజాక్షరములు అని పద 

శ విభాగం ఏర్పడుతోంది. 

ర 



4) సంస్కృత (పాఠకృతవ్యాకర ణాల (పభావం 

లింగయగుంతఠు తియ్యక ని వ 

లింగమగుంట తిమ్మకవి తన సులక్షణ సారంలో సరిగ్గా ఇదే వరసలో పంచ 

భూత నిరయం చెళాడు. అయితే ఇతడు అయిదు దొంకులనూ అయిదు కందాల్లో 
ద్ 

అల కార్తి 
విడివిడిగా స్పష్టంగా ఎర్కాన్నాడు, 

కం॥ పరగగ అఆ ఏ లును 

వరుసగ6ంగచటతప యషలు |ధువంబుగ(బదియున్ 

దధరంబవన వీజములు గో 

వర వాహన! సకలలోక వందిత చరణా! (ప_209) 

కం॥ మున్నుగ ఉ---ఊ___ఓలును 

నెన్న(గ గజడదబ లహలు నీధర(బదియుం 

బన్నుగ భూ విజంబులు 

పన్నిగవరశయన బాణ! పన్నగ భరణా! (వ_211) 

ఈతడు కసూరి రంగకవిలాగా, ఆకాశ వీజాలో *ఆకి నుగాక 'కి ను పరిగణిం 
pe.) 9 

చడం జరిగింది, 

వీటన్నింటినీబటి వర్ణాలకు పంచభూతాలను నిసశించే సం పదాయం తెలుగునాట 

అతి పాచఛీన కాలంనుంచి స్నుప్రసిద్దమె ఉన్నదని మనం భావించవచ్చు, ఒకవేళ ఆంధ 

శబ చింతాణీ నన్న యభట్లారక కృతమే ఆని భావించినా ఈ మాతృకార్చనా విధానాదికం 

ఆ (గంధంనాటికి లఅదని చెవ్పడానికి ఏలులేనంత (పాచినమయిన దిగా ఇది కనబడు 

తోంది. 

నవనాయు భూ బీజాలు . 

'రేచన/వేములవాడ భీమకవి కవిజనాశ్రయము (పుట_161, వెల్లంకి 
ae 

తాతంభట్టు__..నులక్షణనారము (పుట... 123, 124), భె రవకవి-కవిగజాంకుళము 

(పుట_25, పద్యం ._. 70) ఇలా అందరూ కచటకపలను వాయువీజాలుగానూ, 
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గజడదబలను భూవీజాలుగానూ "పే పరొన్నారు. తక్కిన విషయాలలో ఒకటి రెండింటి 
ఏరిలో వీరికి కొన్నికొన్ని తేడాలు కనబడుతున్నా వీటిఎషయంలో మాతం అందరికీ 
అభి పాయైక్యం స్పష్టంగా కనబడుతోంది. బహుశ వీరి ఈ నిర్చేశాలకు హఆోధార్ 
మయిన శౌస్త[గంధం ఒకకే అయి ఉండవచ్చు. లేదా మూల (గంధాల్లోకూడా ఈ 
విషయంలో ఎకాభి పాయం ఉండి ఉండవచ్చు. 

ఇంతగా సుపసిద్దమయిన ఈః అర్బాఐఎధానాన్ని పురస్కరించుకొని వాయు 
బీజాలయిన వర ర పథమాలకు పరుష సంజ్ఞనూ, భూవీజాలయిన వర్శతృతీయాలకు సరళ 
సంజ్ఞనూ ట్ర. శబ్ద చింతామణి కల్పించి ఉండవచ్చు. ఈ పరుష సరళ శ బ్లాలకు 
వాయుభూరూపార్ధాలు మోగికంగా సరిపోవడం ఈ ఊహాకు (ప్రధాన హితువు. 

ప్రుంలిం౧ నిరెళం న 

సక్షలు రెండూ, ఒ తని అక్షరాలు పదీ పుంలింగ వర్ణాలుగా కసూరి రంగకవి 
పేర్కొన్నాడు. (1_ 10). అంతే ఇదొక సంపదాయం ఉన్నదన్న మాట. ఈ మేరకు 
రఎచంట-కంప_గంజ_డ_దందబలు పంలింగ వర్హాలు అవుతాయి. భూ వీజాలకు 
సంజ్ఞగానూ, తదర్థాభిధాయకంగా నూ ఏర్పరచిన : సరళ శబ్దాన్ని విశేష్యావస్థలోకూడా 
ఎక్కడా శ్రీ లింగరూపంతో న్యవహరించక్క వాయ్వర్రకమయిన పరుష శద్దంలాగానే 
అంతటా పృంలింగరూపంకోనే ఆంధ శబ చింతామణి వ్యవహరించడం a డక 
సంజ్ఞల పుంరింగతను బట్టి కావచ్చు. 

(నత్యేక నంజ్ఞా కల్పనావనరం : 

స్పర్శలలో వర్ల సంచమవర్జాలకు మతమే [గాహకంగా అనునాసిక నంబి, 
ద్వితీయ చతుర వర్గాలకు మాత్రమే టోధకంగా వర్షయుగ్మ (వర్గయుక్ సంజ, 
సంస్కృత వ్యాకరణాలలో సు పసిద్దంగా కనబడుతున్నాయి. కానీ వర్షలలోని (పథమ 
వర్గాలకు అయిదింటికి ఒకటి, కృతీయాలకు అయిదింటికీ ఒకటీ- త్యేక సంజ్ఞలు 
లేవు, ఇలా విధించుకోవలసిన అవసరం కలగకపోవడమే దీనికి కారణం. వీటికి 
మ్యాాతమే పరిమితంగా చెప్పవలసిన వ్యాకరణకార్యాలు ఆ భాషలలో లేక పోవడమో 
ఉన్నా _ప్రత్యాహారాది కల్పనా సౌకర్యం ఉండడమో దీనికి కారణం కావచ్చు. 
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తెలుగులో వర్గ ప్రథమ వర్ణాల క బుదింటిక్సీ ఈ ్రత్రీయనర్జాల క్రయిదింటికీ విడి వడిగా 

చెప్పవలసిన సంళాదేశ (ద్రుళలోసాది కార్యాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ అమిదేసి 

సర్షాలకు మాత్రమే పరిమితంగా (ప్రత్యేక సంజలను విధించుకోవలసిన అవసరం ఆంధ 
వ్యాక_ర్తలకు ఏర్పడింది. అల్లాగే వర్గ్షప్రథమ తృతీయ వర్ణాలకంకే భిన్నమయిన 

వ్యంజనాలనన్నింటినీ ఒకటిగా న్వీకరించి చెన్నవలసిన (దుతలోపాది కార్యాలూ 
ఉన్నాయి. కౌబిట్టి వాటికి అన్నింటికీ బోవకంగా ఒక సంజను కల్పించవలసిన 

అవసరమూ ఏర్పడింది. ఇలా అవసరాన్నిబిట్టీ పరుషసరళ్ల స్థిర సంజ్ఞలు [కమంగా 

ఏర్పరచడం జరిగి ఉంటుంది 

వీటితో స్థిర సంజ్ఞ మార్పుచెందనివి అనే అర్ధంలో కొంతవరకూ సార్ధకం 

అయ్యింది. కాబట్టి పరుష సరళ సంజ్ఞలుకూడా సార్థ కాలే అయిఉండవచ్చునని 

భావపించడమూూ ఆ సంజ్ఞా కల్ఫనంలోని ఆంశర్యాలను ఊహొంచడమూ 

జరిగింది. 

గత కా స్రేయమూ? : 

ఆధునికాంధ గణీత శాఫ్ట్ర (గంధాల్లో ఉపయోగింపబడుతున్న శూన్య (సున్న) 

కర్ణ...కో ఇ - లంబకో ణ-సమకోణ- త్రిభుజ_ చతుర్చుజ-షడ్చుజ-చతుర (స_వృ త్ర_వ్యాస 
వ్యాసార్ల...సమాంక... విషమాంక_ సర ళరేఖా..స మరేఖా.. బుజురేథఖా _ సమాంతర రేఖాది 
సాంకేతిక పదాలు అనూచానంగా అతి ప్రాచినకాలంనుంచీ వస్తున్న వేగానీ ఆధునికులు 
కల్పించినవికావు భాస్కరాచార్యుని (12 కీ.శ) సిద్దాంత శిరోమణిలో ఇవ్వి యథా 
తథంగా ఉన్నాయి. ఈ సిద్దాంత శిరోమణికి వచ్చిన వ్యాఖ్యల్లో భాస్క-రాచార్యునికి 
ముందున్న గణిత శాస్త్ర (గంధాలలోనవి సూత్ర శోకాలు ఉదాహ రింపబడ్డాయి వాటితో 
కూడా ఈ సాంకేతిక పదానళి ఇలాగే .కానవసోంది. 

ఈ విశేషాలను కోల్ (బూక్ పండితుని “లీలావతి అనే ఆంగ్లానువాద (గంధంలో 

శ్రీ) హెచ్, సి. బెనర్జీ గారు అథస్సూచికలుగా ఏ_స్టరించి నిరూపించారు. 

ఈ సాంకేతిక పదభింధాలలో వర్యాయపదాల వినిమయం ఈ శాస్త్రంలో 
శరచు కాననప్తోంది, కర్ణ శ్రుతి... శ్రవశ ఇద్ధాలక్యూ భుజ_బాహు ... దోశ్శబ్దాలకూ, 
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సమ_బుజు_నరళ శబ్లాలకూ, వినిమయం కనబడుతోంది. ఈ సాంకేతిక పదజాలం 

అన్వర్హంకాబట్టి తుల్యార్హక సదాంచర వినిమయం ఛందో౭నరో ధంకో జరిగి ఉంటుంది* 

శకటరెఫొన్ని “శతాంగ నామక రకారము” ఆని ఆప్పకవీయం (3-85) వ్యవహా 

రించడం ఇటువంటిదే, 

శశ సంస్కృత లీలావతీ గణీకం._.బాస్కరగణిళం . ఏదో ఒకరూపంలో నిన్న 

మొన్నటిదాకా ఆంధ దేశంలో పాఠ శ్రిగంధంగా ఉంటూ వచ్చింది కాబట్టి మన 

(వాంతంలో దీని ప్రచారాన్ని శంకించవలసిన ఆవసరంకూడా లేదు. 

కాగా ఈ శాస్త్రంలోని సాంకేతిక పదావళిలో సమరేభా.__ బుజురేగొ__ 

సరళరేఖా పదాలు పర్యాయాలుగా ఉపయోగింపబడడం గమనింపదగిన విశేషం. 

నుయాంకళం = నరోలాంరం 

సమ__సరళ శబ్దాలకు వంకరలేని, బుజానయిన, సమానమయిన ఆనే అర్హాలు 

పసిద్ధాంధ నిఘంటువులన్నింటా కూడా కనబడుతున్నాయి. ఇటువంటి అర్థ తే ల్యాన్ని 

బట్టి వీటి వినిమయం జరిగి ఉంటుంది. 

ఈ [పకారం సమాం౦క___సరళొంక శబ్దాలు సమానార్థకాలు. నిశ్శేషంగా 

భాగింపబడే సంఖ్య అనే ఆరంకో ఇవి సార్థకాలు. అలా విభాగింపబడనివి అం'పే 

1_3-5 వంటివి ఏషమాంకాలు. 'సమి శబ్దానికి వ్యతిరేకార్థ ధ్యోతకంగా “వి అనే 

ఉపసర్గను చేర్చిడంవల్ల విషమాంక సంజ్ఞ ఏర్పడింది. “అసమాంకము” అనేదికూడా 

దీనికే పర్యాయపదంగా కనబడుతోంది. 

24..6._8._ఇళ్వాదులను సమాంకాలూ సరళాంకాలూ అనడం కుదురుతోంది 

కాబటి వరలతో నరళొాంకసానంటో ఉన్న వరాలను సరళాలుగా ఆంధ శబ చింతామణి 
ఇ గ ® జో ౧ 

వ్యవహరించి ఉండవచ్చు. అయితే ఇవి తెలుగుకు మాతమే పరిమితమయిన సంజ్లలు* 

కాబటి దేశీయ వరమాలలోని (ఆచ్చికు వరాలనే (ష ట్రుంశ దత తే. ఆం? 
టబ ణ అ ఎలి 

చిం-36) న్వీక రించాలి, అప్పుడు, 
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వీటిలో సమాంకన్థానంలో అం'పే రెండన స్థానంలో ఉన్న గ-జ-డ.__ద._బలకు 
సరళ సంజ సార్హకమపుతుంది. 

అయితే సమనంజ్రనే న్వీక రింపక పర్యాయమయిన సరళ సంజ్ఞను విధించడం 
ఎందుకు? అనే సందేహం కలుగుతుంది. నిజమే. “గజడదబాస్తు “సమాః” ఖని 

ఏధించి ఉంటే ఇవి పరస్పర నమాలు లేక నవర్ణాలు ఇత్యాదిగా ఒకింత అనిష్టార్డ 
స్ఫూర్తి రి దుర్నివారమవుతుంది గదా! అని భావించి 'ఉండవచ్చు. 

నరల్ ౪ వరుష 

విషమాంక స్థానంలో ఆంకే ఒకటవ స్థానంలో ఉన్న క_చ_ట_ళ_పలను 
విషమ వర్హాలు శత ఆసమాలు shar వ్యవహరించి ఉం"పే పె రీతిగానే 

అనిష్టారన్ఫూ శ్ర రి అనివార్యమ వుతుంది. పెగా కృతిక ర్హకూ భ ర్రకూ కీడును కలిగించేవి 
అంటూ విషమవర్ణాలూ విషమస్తానాలూ కొన్నింటిని మన లాక్షణీకలు నిరూపించా 
రాయెః అందుచేత ఈ యీ అనిమారస్ఫూర్తు లను వారించడంకోసం విషమ._.అసమ 
శబ్దాలను పరిహరించి, సరళశ బ్రానికి వ్యతిరేకంగా పరుష శ బ్లాన్ని నీక రించి సంజగా 
ఏర్పరచి ఉండవచ్చు సమళబ్లావికి వ్యతిరెకంగా విషమ_ఆసమ శబ్దాలను నారు 
న్వీకరెంచిన'పే, సమశోబ్ల పర్యాయతనుబట్టి సరిళ శబ్దానికి వ్యతిరేకంగా పరుష శబ్దాన్ని 
ఆంధ శబ్ద చింతామణీ క్వీకరించడంలో ఆశ్చర ్ యవడవలసినచే మీ లేదు, 
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రెట్టిస్తూ పోతే ఏషమసంఖ్య సమసంఖ్య అవుతుంది. (3--3=6, 5+5=10) 

సమసంఖ్య ఇలా విషమ సంఖ్య అవ్వదు. (2+2=4, 4+4-రి) అంకు_పరుషాలు 

సరశాలు అవుతాయేగానీ సరళాలుమాతం పరుషాలు కానేరవు__అని ఈ పరుష 
నరళ సంజ్లలకు ఎవరయినా ఒక న్వారన్యాన్ని చెబితే అప్పుడు ఆశ్చర్యపడకతప్పదు! 

ఈఖ-న-యలు ; 

ఇలక ఈ దేశీయ వర్ష మాలావర్గలలో ణ_.న_మలు మిగిలిపోయాయి. ఇవి 

విషమాంకస్థానంలోనే (మూడవసానం) ఉన్నా వీటికి (ప్రత్యేక సంజను కల్పించవలసిన 
నే థి ణః 

అవసరంగానీ, పరుష సంజలోకి పరి్మిగహింపవలసిన అక్క_రకానీ ఆంధ వ్యాక ర్రలకు 

కలగలేదు. వీటిలో నకారానికి ఒక అనస్తలో (పత్యేక సంజ అవసరం అయ్యింది 

కాబటి “దుతము” అని ఏర్పాటుచేశారు. తక్కిన అవసలో అది అన్నింటికోపాే 
రు i థి 

స్థిరము. (ప్రతేక కార్యాలేమీ విధింపవలసినవి లేవు. కాబట్టి (ప్రత్యేక సంజ్ఞ అవసర 
పడలెదు. “అడయగుఆణ(యగు” ఇత్యాదుల్లో డకారం అకారమవుళోంది. (బా. వ్యా, 

(ప్రకీర్ణ-13) “లతాంతములకు మ్మొనసి” ' ఇత్యాదుల్లో నకారం మకారమవుతోంది. 
(|వౌఢ, సంధి_22) "మూన్నాథ” (మూండు+నాళ్లు) ఇత్యాదుల్లో డకారం సకార 

మవుతోంది, (పౌఢ_సంధి...15), ఇలా ణన ___మలకు దేనికదిగా ఆయాకార్యాలు 

విధించుకో వడంకో సరిపోతోందేకానీ మూడింటికీ కలిపి చెప్పవలసిన కార్యాలేవీ భాషలో 

లేకపోవడంతో ఈ మూడింటికి (గొహకంగా ఒక (ప్రత్యేక సంజను కల్పించుకో వలసిన 

అవసరం లేక పోయింది మన ఆంధ వైయాకరణులకు. అందుచేతనే సంస్కృత 

వ్యాకరణ సిద్దమయిన అనునాసిక సంజ్జను అంగీకరించి ఊరుకున్నారు. 

ఇలా నర్షమాలలో అవి ఉన్నస్థానాలనుబట్టి వర్ణాలకు సంజ్లలను కల్పించడం 

కాత ఏమీకాదు. పెగా చిన్నయసూరి తన అక్షర గుచ్చంలో “వర్ష  సమం.ఎలతు 

నగు” “వికృతిని బుగ్విసర వరసమ జ ఇ శషలు లేవు” అని ద్వితీయ వళఠర్ణ 

రాలకు వోధకంగా సమళద్ధాన్ని “ఉపయోగించడం ఈ సందర్భంలో గమనిం .ద' న 

విశేషం. (ఆం. సా. ప. ప్మతిక---గుణికసూ్తూతములు __సంచిక.___3 సంపుట_19, 

ప్పట---92) 

కాగా_గ-జ_డ-ద----బలను తృతీయ వర్ణాలుగానూ, ణన ___మలను 

సంచమాలుగానూ ఆంధ లాషిణి నలు వ్యపహారించడం సంస్కృత పర్షమాలా దృష్టి 
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తోనేగానీ ఈ దేశీయ నర్హమాలా దృష్టితో కాదనేది సమన్వయం, (ప్రతి వర్గకూ అయి 
దేసి వర్హాలూ ఉండేది సంస్కృత నర్హమాలలోనే గదా! 

ఇలా ఈ దేశీయ వర్రమాలలో ఆఏ ఉన్న స్థానాలను బట్టి కచటతప-గజడ 

దబలకు సిద్దించిన ఈ పరుషసరళ సంజ్ఞలను సాంస్కృతిక కచటతపలకూ గజడ 

దబలకూ కూడా ఆంధ లాక్షణికులు ఏ_సరింపజెయడం (ప్మకియా లాఘవం కోసమని 

భావింపవచ్చు. కో. వేం. కృృషమాచార్వులుగారు “కచటకపలు” అనే వ్యాసంలో 

ఈ వ్యాప్తిని (పనావించారు. (ఆం. సా ప. ష్మతిక__సంచిక_2, సంపుటం 17, 

పుట51) 

పరుష సరళ సంజ్ఞలను ఏర్పరచుకోవలసిన అవసరం తెలుగు వ్యాకర్తలకే ... 

కలిగిందనీ, వీట్ సార్హక తా సంపాదన _ విషయంలో" దేశీయ వర్తమాలను మాత్రమే 

శ్వీక రించడం -సమంజసమనీ, గణీతకాస్త్ర మరాక్టిదననుసరించి "నరళశబ్దం సమశ బి 

పర్యాయమ వుతోంది కాబట్టి దానివి దేశీయ వర్ణమాలలో ద్వితీయ స్థానంలో (సమాంక 

స్థానం) ఉన్న గ-జ-డ-ద-బ_లకు సంజ్ద్ఞగా అంగీకరించడం జరిగి ఉండవచ్చుననీ, 
సరళ శబ్దానికి వ్యతిరేకంగా బేసి సంఖ్యకు బోధకంగా పరుష శబ్దాన్ని నియోగించి 
(పథమాలయిన కచటతపలకు సంజ్ఞగా వినియోగించడం జరిగి ఉండవచ్చుననీ, సమ 

విషమ శద్దాలనే సంజ్ఞలుగా వీటికి వాడకపోవడం సహేతుకమే అనీ ఇక దేశీయ 

స్పర్శల్లో “మిగిలిపోయిన న_ణంమ లకు (పత్యేక సంజ్ఞను కల్పించుకోవలసిన అవసరం 
తెలుగు వారికి ఏర్పడలేదనీ. ఇక్క డికి నారాంశం. ల ఓర్ ఊ హమా(త్రమె, 
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(ప్రత్యాహార పద్దితి 





శ 

(ప్రత్యాహార పద్ధతి 

(పతి_.ఆ._.అనే ఉపసర్గలు పూర్వమందుగళిగిన హృ ధాతు కృదంత రూపం 

(ప్రత్యాహారం. కొన్ని వర్షాలను గానీ (పత్యయాదులను గానీ సం గహించుట_సమీ 

శరించుట ఆని దీనికి యొగికమయిన అర్థం. బోపదేవుడు సమాహార శబ్దాన్ని దీవికి 

పరా ్యాయంగా ఉపయోగించాడట,.  (డి.యస్ జి, పుట_267. పాణిని ఎక్కడా పతా 

హార శబ్దాన్ని ఉవయోగించలేదు. కానీ పత్యాహారం ఏర్పడేవిధానాన్ని ఆదిరంత్యేన 

సహేళా (1.171) అని నిర్వచించాడు “ఆఅంక్వేన ఇతా సహితః ఆదిః మధ్య 

గానాం న్వసశ్రి చ సంజ్షాస్యాత్” అనేది ఈ సూత్రానికి భట్లోజి దీక్షీతులవారి వృత్తి. 
( బాలమనోరమ, (పథమ, పుట._.5) (పత్యాహారాలను కల్పించాలి అంచి ఇత్సంజ్లాకం 

ఉండితీరాలి అనేది పాణినీయ సంప్రదాయంగా దీనివల్ల తెలుసోంది. 

అయి తే_ సారస్వత వాష్టకర ణంలో ఇత్సంజ్లకాలు కాని పర్ణాలత్ కూడా (పత్యా 

హారాలు చేసే పద్దతి ఉన్నదని పరిశోధకులు కొందరు చెబుతున్నారు. (306172112౯ 

Systems of Sanskrit Grammar_.P. 18) 

ఇత్సంజ్ల ఖః 

ఉపదే శే౭జనునాసిక ఇత్ (13-2) హల_న్యమ్ (1_3-3 న విభకౌ తుస్మాః 
(1_3_4 ఆదిర్లిటుడవః (135) షణప్రతక్యయస్య (1.3.6) చుటూ (1-37) 

లశ క్యతదిశే (135) ఇవి అషాధ్యాయ్యాకమం౦లో ఇత్చ్సంజ్లా విధాయక స్నూశాలు. 
ళ్లు అ జః 

కానీ ఈ సఠజైను పాణీవి ఎక్కడా వివరించలేదు. దిని స్వభావ మేమిటి? ఆనేదికూడా 

ఆతడు వాచ్యం చేయలేదు. ఎక్కడ ఏది ఇద్వర్లము అనే విషయాన్ని ఈ (ప్రత్యేక 
విధానాలతోనూ వ్యాఖ్యలతకోనూ మ్మాతమే తెలుసుకో వలసిన శం పాణినీయంతో 

తప్పవినరి అవుతోంది. కాగా “అనునాసిక” ఇతాశది నిర్రేశాలను బట్టి (ప్రత్యాహారాల్లోకి 

ఇద్వరాలు న్వీకరింపబడవు అని పాణినీయులు నిర్వచిస్తున్నారు. (బాలమనోరమ, 
అంజి 

(ప్రథమ, పుట, 7 
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ఈ ఇద్వర్హాలు (పయోగంలో కనిపించవు. తస్యలోపః (1 ఈ ఇ ౮ అనే 

సూత్రం వీటికి లోపాన్ని ఏధిస్తోంది. కాబట్టి “యో౭ ప్రయోగీత్” (శాకటాయన 

1_1_5) అనే నిర్వచనాన్ని వ్యాఖ్యాతలు చేశారు. దీనిని బుక్లై “ఏతి గచ్చతి ఇతి 

ఇతీ, న తిష్టతి, లుప్యతే ఇత్యర్థః. అనే వ్యు తృ త్రినికూడా చెబుతున్నారు. 

(డి.యస్. జి, పుట---69) 

వివిధ (సయోజనాలకు నిరెశ కాలుగా సర్ష్ణమాలలో ని అన్నివర్జాలనూ._ఇంచు 

మించు. వాణీని ఇద్వర్గాలుగా ఉపయోగించడం జరిగింది. మహాశ్వర సూ|తాలలోని 

ఇద్వర్జాలకు (పత్యాహార సిద్ది మాకమే (పయోజనమని “య ఏతేషు (పత్యా హారార్డాః 

అనుబంధాః క్రయంతే__” ఇతౌశ్టది భాష్యోక్తు లవల్ల తెలుస్తోంది (1 1—2, 

పుట_94 కాగా తక్కిన పాణినీయోపదేశాల్లోని ఇద్వర్థాల ఏ క్రన్నింటికీ ఆయా [పత్యేక 

(ప్రయోజనాలు పాణినీయంలోనే సుస్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. నిష్ప్రయోజన 

మయిన ఇద్వర్తం పాణినీయంలో మృగ్యం. ఉచ్చారణ సౌకర్యంకూడా ఒక 

(వయోజన మే. 

ఉపదేశే౭జనునాసిక ఇత్ (13-2) అనే సూూతంలోని ఉప దేశపదానికి వి సృృత 

మయిన ఆర్హం ఉంది 

ధాతు సూత్ర గణోణాది వాక్య లింగానుశాసనమ్ 

ఆగమ (సత్ణయా దేశా ఉసదేశాః (పకీ _రితాః॥ 

(బాలమనోరమ, (పథమ_ర 

పాణినీయంలో ని ఇద్వర్హాల స్వరూపస్వభావాలను ఇలా నిర్వచించుకోవచ్చు. 

1. ఏదో ఒక (పయోజనం ఉండాలి. 

2. ఉనదడేశంలో ఆదిమధ్యాంశాల్లో ఎత్కడయినా ఉండవచ్చు. 

3. ఒకటయినా ఉండవచ్చు__అనేకమయినా ఉండవచ్చు (డుపచవష్పాకే), 

చ (ప్రయోగంలోమా(తం కనిపించకూడదు, 
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జానేం[దం : 

పాణినీయంలో ఇలా గూడంగా ఉన్న ఇత్నంజ్ఞా స్వరూపాన్ని ఆ సంప 

దాయానుయాయి అయిన దేవనందిసూరి తన జే జై నేంద వ్య్గాకరణ౦లో స్పష్టంగా 

సూ తీకరించాడు, 

కార్యార్థో౭పయోగీత్ (జై నేం్యద్రం-1-2.3 అనేది అతని సూత్రం. దీవికీ 
ఆభయనంది రచించిన మహావృ త్రీ ఇలానొాగింది_ 

“శాస్త్రే అన్యస్య కార్యార్రమా(శ్రీ యతే (వయోగే చ న [కూయతే యః 
స ఇత్సంజ్లో భవతి. అ__ఇ.__ఉణ్_.ణకారః, జోీమిదా స్నేహనే. టునది 
సమృద్ది. డుకృుజ్ కరణే. ఇత్యాదిషు జీటుడవాః. జే జస్యాదిష 
జకారః...ఉభయ విశేషణోపాదానాత్ అన్మస్వ్య కౌర్యార్లో భూత్వా 
యో౭ పయోగీత్యదోషః. అన్వర్దా చేయమిత్సంజ్లా. ఎతి గచ్చతి నశళ్యతీత్ . 

తేన తస్య లోప ఇతి న వ కవ్యమి, (పయోగానుసారేణ అ(ప్రయోగిశు 

అవగతేః __ (జై నేందం, పుట_57) 

దీనినిబట్టి కార్యార్ల మయినంత మ్మాశ్రాన గాన్కీ అఇప్రయోగి అయినంతమ్మాశ్రాన 
గానీ ఒక వర్హానికి ఇత్సంజ లభించదనీ, కార్యార్థమై అ(ప్రయోగికూడా అయినప్పుడు 
మాత్రమె ఇత్సంప లభిస్తుందనీ, తెలుస్తోంది. ఇలా నిర్వచించాడు కౌబసై ఎక్కడ 

ఏది ఇద్వర్ల మో పత్యేక 1 విధానాలతో (ప్రమేయం లేకుండానే తెలిసే సౌలభ్యాన్ని ఇతడు 
సాధించగలిగాడు. 

పోవునది అనే అర్ధంలో “ఇత్” సంజ్ఞ సార్ధకంకాబట్టి “తస్యలోపఃి అనే 
పొణీని విధానం వ్యర్హ మనీ ఇతడు భావించాడు. 

వడ్భావూభం/దిక జ్జ 

పాణినీయంలోని ఫలితార్జాన్ని జై నేర్యద్రం స్తూ తబద్దంచేయగా (ప్రాకృత 
వ్యాకరణ వ్యాభ్యాతలూ ఆంధ వె యాకరణులూ ఆ నిర్వచనాన్నీ ఆ సౌలభ్యాన్నీ 

అందిపుచ్చుకొని తమ్మగంధాల్లో నికేపించుకొన్నారు. 
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“పాడూ లితి న వికల్ప (11.14) అనే వాల్మీకి/తివ్మికమ సూత్ర 

వ్యాఖ్యానంలో షడ్భాషా చంద్రికా కర్త లత్ష్మీ ధరుడు... 

“యః కార్యార్థం స్తూ తే౭నుషజ్యతే నతు (ప్రయాగే 

దృశ్యతే స ఇతి, వ్యాకరణాంతరే౭నుబంధ ఇతుర్థచ్యతే,” 

అని నిర్వచించాడు, 

కాతంతం 

లక్కీ ధదడు పేర్కొన్నట్టు ఇద్వర్డావికి పర్యాయపదంగా “అనుబంద” పదాన్ని 
ఉపయోగించిన అన్య వ్యాకరణాలు శోక వార్తిక__కాశకృత్స .కౌతంత్రాలు 
కావచ్చు. 

" పత్యాహారే౭నుబంధానాం కథమజుహణేషు న” 

(భాష్యం___1..1-2, వుట94) 

“ఇదనుబంధాన్ను ఈ. (కాశక లే ఇసూ) 

“ఆగమ ఉదనుబందః స్వరాంత్యాత్ పరః.” (కాతరి తం 21.6) 

ఇలా పర్యాయపదంగా (ప్రయోగించిన అనుబంధ పదానికి కాతంతంలో 

(1-,క. శ "యో౭నుబంధో౭, పయోగ్” (3-8-31) అనే నిర్వచనంకూడా ఉంది. 
కైనెందుని నిర్వచనానికి (4కీ, శ, బహుళ ఇదే మార్గదర్శకం అయ్యుండాలి. షా ఏ న్ ) షష లీ 

వీరంతా “అ[పయోగి” అని నిర్వచించేసుకున్నారు కాబట్టై ఇద్వర్థానికి లోపొన్ని 

(ప్రత్యేకంగా విధింపవలసిన అవసరం కలగలేదు. వీరి మార్గాన్నే సరోకంగా ఆను 
సరించిన (పొక్కత వ్యాక ర్రలకుకూడా ఇద్వర్ల లోపాన్ని విధింపవలసిన అవసరం 
కలగలేదని మనం భావించవచ్చు. అందుకే లక్ష్మీ ధరుడు వివిధంగా వ్యూ 
సించాడు, 

లాల వ్యాకరణం న 

లక్ష్మీ ధరుని వాక్యాన్ని చిన్నయసూరి మరింత మెలకువతో అనువదించి తన 
బాల వ్యాకరణంలో పొందు పరచాడు. "సూత అన్న పదాన్ని తొలగించి 'వత్య 
యాదులందు' అని చేర్చడం మినహా మరి మార్చులేదు, 



(ప్రత్యాహార సద్దతీ క్5 

“ కార్యార్హ ము (పతకియాదులందు నిబద్ధమయి 

[పయోగించునపుడు మానంబదు వరమితునాంబడు”. 
3) వాజ్ 

(బా.వ్వా. తిర్చమ. సూ 19 

ఇద్వర్దాలు 'అ__ఇ .. ఉణ్” ఇత్యాది సూ శ్రాల్లోనే కాదు షాది (పత్య హాల 

తోనూ శీజావి ధాతువులలోనూ కూడా ఉండడం  పాణినీయంటో (పసిద్దిమయిన 

విషయం. ఆందుకే సూరి ఈ మార్చు చేశాడు, బహుశ లక్షీ ధరుడు 'ఉపడేశే' 

అనేదానికి పర్యాయంగా 'స్మూశే' అన్న పదాన్ని ఉపయోగించి ఉండవచ్చు. 

ఆ అస్పష్టకను బాలవ్యాకరణ క ర్హ వారించాడు. ఈ నిర్వచనంమేరకు ఈయీ స్టలాల్లో 
ఇవ్వి ఇవ్వి ఇద్యార్థాలు అని చెప్పవలసిన అవసరంగానీ వాటికి తానై లోపం విధించ 

వలసిన అక్కరగానీ బాల వ్యాకరణానికి కలగలేదు. 

తానుపయోగించిన జ కొరాది ఇద్వర్దాలకు లోపమూ (పయాజనమూకూడా 

అన్యశ బ్లానుశాసనవత్తుగా ఆంధ శబ చింతామణి భాఎంచినదనీ పలువరు పండితులు 

నిరూపించడం జరిగింది కాబట్టి దాసిని ఇకాడ (పసావించడంలేదు. 

అయితే ఇత్సంజైక పర్యాయంగా అనుబంధ పదాన్ని బాలవ్యాకరణం ఉపయో 

గింపలేదు. దానిని మరింత (పత్యెకతతో కలజ్యనుబం ధము ((కీయూ-19) పడుజ్య 

నుబంధము (|క్రియా_.49 ఇత్యాదిగా ఉసయోగించి ఉండడమే దీనికి కారణం. అంతే 

కాదు ఇతను అనుబంధానికీ అన్నుపయుక్తానికీ కూడా స్పష్టమయిన భేదాన్ని పాటించడం 
మరొక విశేషం, 

అచ్చు- హల్లు $ 

మహేశ్వర సూత్రాలలో మొదటిదయిన “అ_ఇ-డిణ్ ” లోని తొలి అకారాన్ని 

'ఐజాచొ' (4) లోని ఇద్వర్హమైన చకారంతో కలిపితే “అచ్” అనే ప్రత్యాహరం 

ఏర్పడుతోంది. 'ఆదిరంత్యేన సహేతాి (11-71) అనే నియమం (ప్రకారం 

అర ఉట -ిరె_వె-లీ ఐం లన్నీ ఈ (పత్యాహారంలొకి శ్ల్వీక రింపబడతాయి. 

ఆలాగే “హయవరట్” (5) లోని హకారాన్ని “హల్” (14 లోని 

లకారంకో కలిపితే “హాల్ ' అన (ప్రత్యాహారం ఎర్పడుతుంది. మహెళ్యర సూత్రో 
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పాత్రా లయిన వ్యంజనాలన్నీ దీనిలోకి న్వీక రింపబడతాయి. ఇవి ఇలా పాణినీయంలో 

సాంకేతికంగా ఏర్పడిన _పత్యాహారాలు. 

నంన్క్భతంలో కంటే (పాక్ళతంలో సదివర్దాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే 

ఆచ్_హల్ అనే (పత్యాహారాలలో చేరే వర్షాలు కొన్ని (ప్రాకృత భాషలో లేవన్న 

మాట. అందుచేత ఈ (పత్యాదారాలను (పాక్ళత వ్యాకర్తలు నిజానికి ఉపయోగింప 

కూడదు. బు.__ఐ __ఐ-బౌ లు వారికి లేవు అందుచేత సంస్కృత స్వర సర్వస్వ 

బోధకంగా ఎర్పడిన “అచ్' అనే పత్యాహారం (పాక్ళత భాషకు సరిపడదు. అల్లాగే 

“హల్” అనేదిను. 

ఈ భాషా స్వభావం ఇటుపంటిదని గు ర్రించిన చండుడు ((పాకృతలక్షణమ్, 

రామశర్మ (ప్రాకృత కల్పతరుః ) (ప్రభృతులు మహేశ్వర సూత్ర సిద్దమయిన (ప్రత్యా 
హారాలను ఆనుకరణంలో తప్ప ఉపయోగింపలేదు. 

వరరుచి (ప్రముఖులు యథేచ్చగా ఈ (పత్యాహారాలను ఉపయోగించినా అసంభ 

వత్వాది సాతువులకో వ (పళ్యాహారాలలోకి (పాకృకీయ వరాలు మ్నాతమే (గ్రహింప 
౯ 

బడుతూవచ్చాయి. 

నయణ్ (వాల్మీకి; (తీప్నక మ.__ 1.1.20) 

-—.యణితి యవరలానాం పరి| గహే౭పి (పాక్ళ శే బు  వరయాః 
రె 

(పయోగాభావాతి యక వత్యయోరేవాయం నిషేధః। 

శః (తీవ కమవృ తి అటువంటిదే. షడ్సాషా చం[దికలో కూడా ఇల్లాగే ఉంది, 

ఇటువంటి ఇబ్బందులను సరిహరించుకోవడంకోసమేనేమో  *సందా (ప్రత్యాహార 
చ 

మయీ వా' (వాలికి / (తివి కమ 11.3 స యో ( త్రై | (తివి ) అని ఒక అదికార సూతం నిబద్దిం 

చడం జరిగింది, 

“ఇహ |[పాక్ళత వ్యాకరణే। సంజ్ఞా (ప్రత్యాహార స్వరూపా 

వ్యవ(హీయతే। వొ [(గహణాత్ వక్ష్యమాణాచ్చ। 

పునః |పత్యాహార (గహణం భూయో వ్యవహార 
దర్శనార్థబు। — ఆని చినికి (తివికమ కం 
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అచ్._హల్ మొదలయిన వాటిలోకి ఆపాకృతీయమయిన వర్హాలుకూడా 

న్వీక రింపబడుతున్నాయి కాబబ్ల, (పాకృ్ళత వ్యాకర ణాల్లో (పత్యాహారాలను యథా 

సందర్భంగా (ప్రాకృతీయ వర్షమ్మాత చోధకాలయిన సంజలుగా వ్యవహరించడం 

జరిగిందని భాఏంపవచ్చు. [పొకృత భాషకు సంబంధించి “అచ్' అనేది “అ ఇ ఉ 

ఏ ఓ" లను నూతమే బోధిస్తుంది. ఆలాగే “హల్” అనేది ఆ భాషలో ఉన్న వ్యంజ 

నాలను మాత్రమె బోధిస్తుంది. ఈ సౌలభ్యంకోసం ఏరు |ప్రత్యాహారాలను సంజ్ఞలుగా 

మలచుకోవడం అవసరమయి్యింది. 

కొం! రూఢ నంజ లే: 

ఆంధ వారక రలుకూడా ఇదే మార్గంలో అచ్చు హల్లు ఆనే వాటిని తెలుగు 
జట ag: 

లోని స్వరాలకరా తెలుగులోని వ్యంజనాలకూ వాచకొల బున సంజైలుగానే (పతిపొదిం 

చారు. అంమచేతనే సంజ్ఞ గత బహుక్వాన్ని పురస్క రించుకొని “(పాకాః సమాస 

ళ్ వ + Wm అబీ +3 ఆ ణ్ 

తో౭చ$”"। (సంజ్ఞా-11) హలస్సుక్ణః సమాసతః (బాణీనః' | (సంజ్ఞా 13) అని 

ఆంధ శబ్ద చింతామణి ఆచః___.హాలకః అంటూ బహువచనాంక నిరేశం చేసింది. ఈ 

విధానాన్ని అనుసరించి 'అ' ఒక ఆచ్చు. “ఇ ఒక అచ్చు. ఏ” ఒక అచ్చు. డీ” 

ఒక అచ్చు. బు ఒక అచ్చు. కకార మొక హల్లు. చకార మొక హల్లు షకార 

ఆకా జస ఒడ ఆప 2 శ ఇ ఇ 

మొక హాల్లు..ఇలా (సతిస్యరావీకీ (పతివ్యంజనానికీ ఈ అచ్చు_హల్లు అనే సంజైలు 

(పత్యేక 0౫” అన్వయిస్తున్నాయి. 

జ్ = దుల్ ని 

ఏజధ్లో వకః" =“ వ(కతమ ఐచ్” అనే సూత్రాలలో ఏజ్ _ఐచ్-అనేవి 

కేవలం (పతార్టహారాలు. కౌబిట్ట ఎక వచనాంత నిర్తశం చెల్లింది. ఈ (సత్యాహారాలికే 

వకకీ-వక్రతమః ఆనే సంజ్ఞలు ఉద్దిషాలు. కాగా “ఏజ్” లో ఏ-ఓ అనే రెండు 

స్వరాల ఉన్నాయి కౌబిట్లి ఆ రెండింటికి కలిపి వ క్రసంజ్ల అన్వయిస్సుండి వ్మ్యక్రము 

అం ఎ__ఓీ లు రెండూ (గహింపబడతా యేకానీ ఏదో ఒకటి మ్మాతమే (గహింప 

బడతఠి ఉండదు. అల్లాగే వకతమము అంతే ఐ_జొలు రెండూ (గహింపబడతాయే 

కానీ ఏడో ఒకటి మ్మాతమె (గహింపబడదు. 

ర 
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నారాయణీయాం| ధానువాదం శకి మార్గంలోనే సాగింది, 

tr IESE 

వ కమని యేజునకు (దేరు పద్మ గంధి; 

నక్రతనుములు నా నెచ్చు పరమ నాధ్వి। 

వక। = ఏజ్ = ఏఓ 

వ(క్రతమః = ఐగ్ = ఐ.టి 

ఇది పరంపరాన్వయం. వకః వకతమః అనే ఏకవచనాంత నిర్రశాలనల్ల ఎజ్ ఐచ్ 

అనే (పత్యాహారాలు న్వీకరింపదడి ఆనంతరం ఆ|పత్యాహారాలలోని ఏఓ, ఐ_జొ 'లు 

యథ్శాకమంగా నీక రింపబిడ తాయి. 

“వకొ”ి__“వకతమొ” అని ద్వివచనాంతంగా ని ర్రశించడం జరిగితే 

నాకొత్తుగా ఆ |పత్యాహార ఘటిక వర్ణాలు 'రెంజేనీ న్వీకరింపబడతాయి, 

“ద్వివిధాదిదుదేదోతో౭చో వ్యకతమౌ చాప్యనుస్వారౌ” (నంజ-_14) అనే 
స్కూతంలో “వక్రతమౌ” అనే ద్వివచనాంత నిర్గేశా నికి ఈ కితిలోనే సమన్వయం 
కుదురుతుంది. తెలుగులో వ క్రము__._వ కములు, న కతమము వ, కకమములు.అనే 
ఎకవచనాంత బహువచనాంత వ్యవహారాలనుకూడా ఇలాగే సమన్వయించుకోవలసి 

ఉంటుంది, , 

అప్పకవీయంలో “దంతజంబులెల్లి _ = (2... 118) ఆనే పద్యంలోఉన్న 
" హస్యాది వకయతములు” ఆనే సమాసానికి “వక్రము=వఐజ్, ఆది'వ కము=ప్క 

(హస్వాది er అనే అర్జాన్ని దర్భా స'ర్వేశ (ర శాస్త్రుగారు నిర్వచించడం 

ఈ సందర్భంలో గమనింపదగినది. (ఆం.నా,ప. షృతిక_.సంచిక_..4, సంపుట...26, 

పుట..169__“ చజలు” వాక్టసం) 

ఏ-ఓలకు (గాహకంగా వ్యకసంజ్రను ఏర్పరచుకొన్నందువల్ల నే. “ అద్దంత్యః 
తాలవ్యశ్చుర్వ(కః 7 (సంజ్లా__26) అనే ఆం ధో శబ్ద చింతామణి సూ త్రందగ్గర 

చో-జో లుకూడా తాలవ్యాలేమో ఆనే సందేహం తల భ్ త్తడమూ (ప్రయోగ (ప్రసిద్ధిని 
బట్టీ, అనంతర లాకణికో కక్రినిబట్ట అవి దంత్వ్యాబే అని నిరారించడమూ జరుగు 
తోంది. 
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అత(౧జెక్కడ క, 

ఇలా ఆంధ శబ్ద చింతామణి (పతిస్వరానికీ “అచ్చు అనే సంజ్ఞను ఏర్పర 

చిందికాబ'క్లే “సంధిర్నాచో౭చ్యనుతః” (సంధి-1) అనే సూత్రం చేత “అతండెక్కుడ్ో 

వంటి రూపాలు సాధింపబడు తున్నాయి. బేకటో చె 

“అదర్” అనే పొణినీయ (పత్యాహారంలో (హన్వమయిన పి ఉండదుకాబట్టి 

అదిపరంగా ఉన్నప్పుడు (ఆచిపర్వే ఉత్వసంధి జర గకపోవలసి వస్తుంది. 

అందుచేత ఇక్కడ “అచి” ఆనే పదానికి “అచ్ (పత్యాహార ఘటిత వర్షము 

పరమగునప్పుడు” అని ఆర్లం చెప్పడానికి వీలులేదు. (ప్రాణానికి (న్వరానిక్సి సంజ్ఞా 
@ 0! 0 ఖః 

వాచకంగా స్వీకరించి “స్వరము పరమగునప్పుడు “అనే అరాన్నే వినతీంచాలి. 
య 

అప్పుడే “అతండెక్కుడ” వంటి రూపాల్లో ఉత్వసంధి సాధ్యమవుతుంది. 

“హల్” అనే పదాన్ని పాణినియ హల్పతాక్టహార ఘతిత న్యంజనాలకూ? 

ఆ (పత్యాహారంలో చేరకుండా తెలుగుతో మామే ఉన్న వ్యంజనాలకూ కూడా 

సంజైగా ఆంధ శబ చింతామణి భావించింది. అందుచేతనే ష్ట్ర అకు 

హల్లులు అనే వ్యవహారం చెల్లుతోంది. 

అచ్_హల్_అనేఏ పాణినీయంలో (పత్యాహారాలే అయినా, ఆంధ వ్యాక 

ర ణొల్లో అవ్వి స్వర__వ్యంజనమ్మాత బోదకాలుగా రూఢమయిన సంజలు మాత 

మేననీ, (పతిస్వరమూ ఒక అచ్చు, (పతి వ్యంజనమూ ఒక హల్లు అనీ, అందుకే 

అచ్చులు..హల్లులు అనే బహువచనాంత  వ్ధవహారిం ఏర్చడిందనీ ఇక్క-డికి 

సారాంశ ౦. 

కేతనాదుల యతం : 

ఆదులు స్వరములు నచ్చులు 

కాదులొగిన్ వ్యంజనములు హల్లులు ననగా 

మేదిని నెల్లెడ( జెల్లను 

కాదుల నై దెదుకూర్భ నగు వర్షంబుల్ (ఆం.భా.భూ __ 16) 
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అనీ చెప్పిన కతన ఆధి, పాయంకూడా ఇట్టి దే, "ఆదులుి అనేది గణపరంగా 

ఏర్పడిన సంజ్ఞ. “స్వరములు” అనేది ఆన్వర్థ సంజ్ఞ. కాగా “అచ్చులు” అనేది రూఢ 

సంజ. అల్లాగే “కాదులు అనేది గణపరంగానూ, వ్యంజనములు అనేది అన్వర్హంగానూ, 

హల్లులు అనేది రూఢంగానూ సంజ్ఞలు అవుతున్నాయి. కానిసత్తంలో అచ్చులు- 

హల్లులు ఆనే బహువచనాంత నిర్తేశాలు చేయవలసినట్టి అవసరం అంతగా లు, 

“చేదిని నెల్లెడంజెల్లును” అనడాన్నిబట్స అచ్చులు----హల్తులు ఆనే పదాలు 

సంజలుగా ఆం, ధ--ఆనాంధ స్వర వ్యం జనాలకన్నింటికీ యథ్మాకమంగా అన్వయిసాయి 

సుమా! అనెది కేతన ఉద్దేశించిన హెచ్చరిక కావచ్చు. అటుపైని ఆంధ వ్యాకర్తలకు 

అందరికి ఈ మార్గమే అనుసరణీయమయ్యితిది. 

బాల న్యాకరణు యతం : 

చిన్నయసూరికూడా ఈ మార్గాన్నే అనుసరించాడు. “ఉత్తునకచ్చు పరంబగు 

నప్పుడు సంధి యగు” (సంధి- 1) అనే ఈతని బాలవ్యాకరణ సూ తానికి లత్యెలుగా 

“ ఆతందెకడ” -“ఇతండొకండు* ఆనే రెండింటినీ ఇచ్చి _హస్వ వకొలకు (ఎంఒ 

“అచ్చులు” అనే సంజ వర్రిస్తుందనే విషయాన్ని సూచించాడు. “అచ్చు? ఆ నేది 

పాణినీయ( పత్యాహారమే అయినపక్షంలో ఈ ఉత్వ సంధులు నాధింపబడపనడం 

ఉ కృపూర్వమె. “పూర్వపరస్వరంబులకు( బరస్వరం బెకాదేశంబగుట సంధి యనంబడు"”" 

ఈతని ఈ వివరణవాక్యం పె సూూశంలోని “అచ్చు? అనే పదం స్వర సర్వస్వ 

పర్యాయమని నిర్షారిస్తోంది. 

ఇతడు తన సంస్కృత సూ తాం ధ వ్యాకరణంలో “అచో యడచః వరాదచి” 
(నంధి-_1 ఆని స్నూతించి, బాలవ్యాకరణంలో “సంధి లేనిచోట స్వరంబు 

కంబటెంబరంబయిన స్వరంబునకు యడాగమంబగు” (సంధి అని వ్యవహరించ 

డంలోకూడా “అచ్చు” అనేది కేవల పాణినీయ (పత్యాహారం కాదనీ, నక పర్యాయ 
మయిన సంజ్ఞ అనీ స్పష్ట షపడుతోంది. 

ల © తుల్యతా వళ్యకత ; 

పాణీనీయ (పత్యాహారి గత వర్గాలకుకూడా ఇవి సంజైలుగా వ ర్తిసాయి అనేది 

కూడా ఇతనికి సమ్మతమే. అందుచేతనే “అతడు బుషి ” ఇత్యాదులో “బు బు అనే 
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"అచ్చు పరంగా ఉందికా బట్టి రావలసిన ఉత్త సంధిని వారిస్తూ “పదాద్యబులు 

బు  వర్షంబులు రలతుల్యంబులు” (బావ్యా (పకీర్ష..]) అని సూతించడం 

జరిగింది, 

యూర లౌక్యం. 

ES ౦స్క్మ్భృతంబునకు వరంబులే(బది” (బా.వ్యా. సంజొ.. 1 అనే సూతం 
అణ ణః 

దగర ఇంద కారాదులచ్చులు.__కకారాదులు హలులు. అఆ జవింథధాగ మీలాగుననే ౧ ౧ య ౫ 
మీద నెజుంగునది” అని చిన్నయసూరి ఒక మాట పళికౌడు, (వాకృత వర్దాల 

లోన్తూ కేవలాచ్చిక వర్దాలలోనూ ఈ విభాగం చెయ్యడానికి అతడు కొంత సందే 
హీంచినట్లు కనబడుతోంది. అందుకే “అల జల్విభాగమీలాగుననే మీద నెజబుంగునడి” 

ఆని గంభీరంగా తప్పుకున్నాడు. “అచ” అనే పాణినీయ (ప్రత్యాహారంలోకి వచ్చే 
స్యరాలలో కొన్ని (పాక్కతాంధ వరమాలలో నేవు. అలాగే “హల్' అనే పాణిసీయ 

వా ఛా 

(పత్యాహారంలోకి నచ్చే వ్యంజనాలలో కొన్ని | ప్రాకృతాం ధాలలో లేవు, తెలుగులోకొన్ని 
ఆధికంగానూ ఉన్నాయి. కాబటి ఈ రెండు భాషల వరమాలలనూ తెలియజేస్తున్న 

లు ణు కో 

రెండు. మూడు సూ తాలదగర చ్చు? "హల్లు" అనే విభాగం చేయడానికి ఆతడు 

సందేహించి లౌక్యంగా సంస్కృతి వర్తమాళదగ్గర పలికళశాడా ఆనే ఆలోచన రావడం 
ళా 

కద్దు. వీటిని వీరు రూఢంగా సంజ్ఞలు ఆని వాచ్యం చెయ్యక పోవడానికి కూడా 

కారణం కనఐడడంలేదు. 

తలుగు వాకకరలు కోక్ం ౨, 

వీటీ తత్వం ఇలా ఉండగా అచ్చులు-హాల్లులు అనేవి తెలుగు వ్యాకర ణాల్లా 

కూడా _పత్యాహారాలేనన్సీ వాటిని నిరూపించవలసిస అవసరం తెలుగు వ్యాక ర్తలకు 
లేక పోయిందనీ తెలుగు వ్యాకరణకోశం చేసిన వివరణం యథా (పసిద్ధి వచనం 

అనుకో వాలి. 

(వత్యాహారాలు నంజ్ఞలా? : 
[=o 

పాణినీయంలో సాంకేతికంగా విర్పడిన ఈ [(పత్యాహారాలను (వాకృ్ళతాంధ 

వొక రలు యథావసరంగా ఇలా సర కలు స్వీకరించడం సమంజసమా? అనే 

సందేహం కలుగుతుంది. 
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ఈ (ప్రత్యాహార పద్దతికి పాణిని సృష్టికర్త కాదు. దీనికి మహేశ్వర నూ|త్రాలే 

సాక్షులు. కాగా (ప్రత్యాహారాలకు వాచ్యంగా సంజ్హాత్వాన్ని విధించే అష్టాధ్యాయీ 

స్కూతమేదీ లేకపోయినా [పళ్యాహార విధాయక సూత్రాన్నే (ఆదిరంత్యేన సహేౌతా. 

1-1-71) సంజ్ఞా విధాయకంగాకూడా కై యటాది వ్యాఖ్యాతలు భావించారనడానికి 

ఆవకాశం టబేకపోలేదు. 

పరత్వాన్నిత్యళ్వాద్వా ఆదిరం త్యేన సహేశా ఇత్యనేన 

అవ్ సంజ్ఞా విధాన కాలే౭నుబంధానాం లోపాత్ అసన్ని ధానాత్ 

అచ్ సంజ్ఞా న (ప్రవ ర్రతే। (భాష్యుం__పదిపం-పుట-95) 

ఎవం చ పూర్యమనుబంధలోపాతీ ఆదిరంత్యేన- 

ఇతి సంజ్ఞా విధానకాలే౭సన్ని ధానాదిత్యన్వయః। 

(భాష్యం ఉద్యోతం...పుట..95) 

పీరి ఈ వ్యాఖ్యానాలననుస రించి భట్టాజి దీకితులవారు ఈ సూతాన్ని సంజ్ఞా 

సరిచ్చేదంలో చేర్చడంతోపాటు 

“__మధ్యగానాం స్వస్య చ సంజ్ఞా స్యాత్” అని తేల్చి చెప్పడం జరిగిందను 

కోవచ్చు. 

“అంతేనే తాదిః” (1-1-73) ఆనే జై_నేంద వ్యాకరణ సూ్మూతానీకి ఆభయ 

నంది తన మహావృ తిలో “ఆంతేర్ణన ఇత్సంజ్ఞకేన గృహ్యామాణః ఆదిః తన్మ ధ్యపతి 

తానాం గాహకో భవత్యాత్మనా సహ।” లన్నాడే తప్ప సంజ్ఞాపదాన్ని ఉపయోగించక 

పోవడం గమనింపదగిన ఆంశం. 

ఆయితే 'ఆచ్” అనే (పత్యాహారంవలై మహేశ్వర స్ఫూకోపా తాలయిన 

ఆదులన్నీ (ప్రతీయమానమవుతున్నాయి. దీనినే తిరగవేసే __ఆదులకన్నింటికీ 'అచ్” 
నేది పత్యాయ్యకమూ అవుకొంది. అందుచేఠర___ 

యయా 'పత్యాయ్యంతే సా సంజ్ఞా, 

యే (పకతీయంతే తే సంజ్ఞిన ఇతి। (భాష్యం-1.1.3, పుట-106) 
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అనే వ్యాకరణ మహాభాష్యో క్రి కి మెరకు అజాది (పత్యాహారాలకు సంజ్ఞాత్వమూ, 
ఆదులకు సంజ్ఞిత్వమూ సిద్దించడంలో వి పతివ త్తి లేదు. 

ఆనాలా చియ (వఐత్యాహారాలు ¢ 

అర్వాచిన (ప్రాకృత వ్యాకరణాలలో కొన్నింట ఇత్సంజ్తాకం కాని వరధంతొ 
శ జ ణి 

(ప్రత్యాహారం చెయ్యడం ఆభాసిసోంది. అది సుప్పులకు మామే పరిమితంగా 

కనబడుతోంది. 

సుప్ఫ్యారిరంత్య హలా (వాల్మీకి (తీవ కమ, | an l_4) అనే నూ (తం “సుప్పు” 

అని స్పష్టంగా నిర్జారిస్తోంది. 

“విభ కినామాదివరో వచనం వాంత్యేన వ్యంజనేన సహ 
చి ణ 

ఉచ్చార్యమాణః (పత్యాహారః స్యాత్ |” 

(షడ్భాషాఎవరణం-ప్పట గా 11) 

దిని వ్యాఖ్యాతలందరూ ఇలా ఈ (పత్యాహారనిర్మాణాన్నీ సుప్పులకే పరిమితం 

చేశారు. 

సంస్కృత వ్యాకరణ _పోకా లయిన సుపష్పులు యథాతథంగా (పాకృతాం ధాలలో 

నిలవడంలేదు, కాబటి న్ సుప్పులలల్ ని జంత్యాలకు కార్యార్థత్వమూ అ_ప్రయోగిశ్వమూ 

అనే వీరి ఇద్వర్హ లక్షణాలు సరిపడుతున్నాయి. ఆందుచేతనే ఈసుప్పులలో పాజినీయం 

(ప్రకారం (న విభకా తున్మాః __ 1._౩-4) ఇత్సంజను పొందని వర్షాలత్" కూడా 

వీరు (పతా్యాహారాలను చేయడం జరిగింది. కాగా (పత్యాహారం చెయ్యాలి అంటే 

పాణినీయమో అపాణినియమో ఇత్సంజ్ఞాకమయిన వర్షమే ఉండితీరాలి అవేది వీరి 
మతంగా మనం భావించవచ్చు. పీటి నిర్మాణ పద్దతి పాణినీయమే ఆయినా అత్సంజ 

మాతం పాణినీయంకాదు. ఈ భేదాన్ని పురస్కరించుకొని పఏటిని అపా శిస్రీయ 

(పత్యాహారాలు లేదా పాకృతీయ (పత్యాహారాలు అనడం సమంజసం, - )౦నుకే 

ఆంధ శబ్ద చింతామణిలో కనిపించే టాసాది (ప్రత్యాహారాలను అహోబల పం కత: డు 
“పాకృతీయః ప్రత్యాహార” అంటూ వివరించడం జరిగింది (కవి శిరో!౫::ణ 

వివృతి, పుట_౩0౮9) 
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“సుస్ఫాదిరంత్యహాలా” అగ స్మూతాొనిక్ (ప్రాకృత మణిదీపం చేసిన వాష్టిభార్టి 

నంలో ఒక వై లకణ్యం ఉంది. “న్వాదివభకక్తీషు అఆదిః వర్డ్ వచనం వానితాపి 

అంత్యవ ర్రైన సహ గృహ్యమాణో మధ్యగానాం స్వస్య చ సంజ్ఞా స్యాత్! తేన 

సుస్” ఇతి (పథమా__ 1" ఇత్యాదిగా నొగిన ఈ పంక్తులలో భట్టోజి దీకీతులవారి 

వృ శి తి పభానం కొట్లవచ్చినట్ట టు కనబడుకోంది. ఇందులోని “అనితా౭పి" అనేచోట 

“షాణినియ పో క్రమయిన ఇత్సండ్రి లేని అంత పర్హంతొ సహా" అనే అర్థం 

అభీప్పితంగా భాసిసోంది 

బాల వ్యాకరణక ర “లకారంబునకు డుజువురు నుముక్షుగు (క్రియాంర్స్ 

అనే స్నూళం దగ్గర “ఇందు జ కౌరంబు (ప్రత్యాహారార్థంబు"” అని వివరించి డుజ్.. 

రుజ్ ఇత్యాదిగా పత్యాహారాలను చేశాడు, ఇత్సంజ్ఞాక మే అయినా (ప్రత్యాహా రార్థంకాని 

వర్షంతో (ప్రత్యాహారం చెయ్యడం ఇతనికి సమ్మతంగా కనబడడంలేదు. అందుక 

“లూణ్మధ్యమ వురులకు ముడుజ్జులగు” ((క్రియా..29) అనే సూత్రంతో విధింపబడిస 

“మధ్యమ ముడుజులు ముజ్జునాబడు. ఆని (కియా-31) (పత్యేక విధానం చేశాడు. 

ఇక్కడ డణ్ిలో జ కారం ఇద్వర్త మే. కానీ ఇది (ప్రత్యాహారార్థంకాదు. (పయోజ 

నాంతరం ఉంది. అందుచేత దీనికో (ప్రత్యహారంచెయడానికి ఇష్టపడక ఈ (ప్రత్యేక 

ఏధానం చేయడం జరిగి ఉండవచ్చు. స్పష్ట ప్రతిప త్తి ఆనుషంగిక మే. జీత్” లోని 

తకారం (జీ_ఇతీ) ఇద్వర్లంకాదు. అందుచేత ముజ్జాలను జీత్తులతో కలిపి “ముజ్ 

జీత్తులు ముత్తు నాబడు” (క్రియా__ రిర్స అని మరొక (ప్రత్యేక విధానంచేళాడు. 

ఇటివి సంతీ ప్ర వచనాలు_సమాహారాలు అవుతాయే కానీ (పత్యాహారాలు కానేరవు. 

'ముజ్” ను (ప్రత్యాబోరంగా భొఎంచనా 'ముత్” ను _ప్రత్యాహారమనడానికి అవకాశం 

లేదు. 

ప్రాకృతాంధ లాక్షణికులు ఇచ్చిన ఇత్సంజ్ఞా నిర్వచనాలకు మార్గదర్శకుడయిగే 

జై నేంద్రుడు (దేవనంది) సుడసిజః (11-32 పుట_18) అనే సూత్రంలో *స 

అని (ప్రత్యాహారం కల్పించాడు. సు._.బౌ-జస్, అమహ్-జొట్ _ఇవి ఇందులోకి వచ్చే 

ప్రత్యయాలు. ఇక్కడ 'బొట్” లోని టకారం పాణినీయం _పకారంకూడా ఇత్సంజ 

కమవుతుంది (న విభక్తై తాః. 13.4) “కార్యార్డో౭ (పయోగీత్” (1-23 
ఆనే తన నిర్వచనం (ప్రకారంకూడా ఇత్సంజ సిద్దిస్తోంది. ఆందుకే అభయనంది తన 

మహావృ త్తిలో “”సుడితి (పత్యాహా రణ స్వాజసమౌ టాం గహణమ్” అని ఊరు 

నాక్నుడే తప్ప ఇక్కడ టకారం ఇత్సంజ్ల కమా? కాదా? ఇత్యాదికమయిన చర్చలను 
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బేవనె తలేదు. జె నేందం*' కూడా =ంలెనేతాదిః (1. 173) అనే సూతం 
నాజల్ జా సం 

(పత్యాతోర సిర్మాణానికి ఇడ్సింజా కము మసి వరం ఉండి తీరాలి అసి నిరారిసూనే 
ఆ ణు థి శి 

ఉంది. అయితే ఆ ఇత్సఎజి నీయ వ్యాకరణ సివదమయినా కావచ్చు లేదా పాణీనీయ 
జా ఇ 

విహొతమయినా కావచ్చు, 

అనంతర కాలంల్ ని సారస్వళ వ్యాకరణంలో (12-14 (క్రీశ) పతాక్టహారాల 

వంటఎ ఉన్నా ఇత్సంజ్ఞా పమేయం పరిళకిజింపబడింది. ఇది స్పష్టతకొసమూ, లాఘవం 

కో నమూ చేసిన భూర్చుగా పరిశో ధకులు భాఐస్తున్నారు. ఈ వ్యాకరణంలోనిది 

బా వర్గాలతో నూఠమే పత్యాహారాచిను ఏర్పరిచే సాణీనీయ [పణాళిక కాదని 

స్పష్వప **కోంద. కాగా చ_ట త-క_స' లకు బోధకంగా (పయోగింపబడిన “చప” 
వంటివాటి! ( జద్యంతా ఛభ్యామ_సారస్వత.__1 ౧) సమౌాహారాలు__సంక్షి పవచనాలు._. 

సంగహోకులు__ఇత్వాదిగా ఏవో నామాంతరాలకో న్యవహరించాలే తప్ప పాణినీయం 

లోని ఒకానొక సాంకేతికతకు పాణిసీయులు ఏర్పరచుకొన్న _పత్యావోరపదాన్ని 

ఉపయోగించడం సమంజసం కానేరదు. కానిపకంలో సారస్వత వ్యాక ర్త లాఘవ 

దృషితో దేనిని పరిహరిద్ధామనుకున్నాడ్. దానిన అళిన్ నెత్తిన రుద్దడమ వుతుంది. 
€& | 

అంతేకాదు అతడు ఉద్దేశించిన స్పష్ట _పతిప త్తికికూ డా భంగంవాటిల ప్రమాదం ఉంది. 
౧ రు వావి రా 

ఇది ఇలా ఉండగా సారస్వత వ్యాకరణంలో కూడా ఇత్సంజ్ఞా వధాయకమూ, 

తల్లోస ఏధాయకమూ (కార్యాయేక్ య స్యెత్సంజ్ఞా తస్యలోపః ఉన్నాయని కొందరు 
ళం 

అంగీకరించడం జరిగింది. ఆప్పుడయినా ఇత్సంజ్ఞాకమయిన వర్గంకో చెసిన వాటిని 

మ్మాతమే (పత్యాహారాలనడమూ, తద్భిన్నమమయిన “చపి వంటి వాటిని (ప్రత్యాహారాలు 

అనకపోవడమూ న్యాయం. “చప లోకి న్వీకరింపబడుతున్న వ్యంజనాల (క్రమం 

మాహాశ్యర మె ఆయినా ఇశ్చండ్తాకం కౌని వరంతో తొలి వరాన్ని కలపడమనేది 
a ౬ ar 

మాం ఇక్కడగలి బేదం. _దీపసినికూడా (వతాకహారమే ఆన్నబ్లయితే సారస్వతం 

ఉరేశించిన ఈ భేదానికి పత్యేక (పతిప త్తి నశిస్తుంది. ఇటువంటివాటిని (పత్యా 
ఏ అలానే బావకి 

హారాలుగా సారస్వకం పేర్కాన్నదనడానికి (ప్రమాణాలుకూడా మృగ్యం. 

“హనూ ౮ (యఅత్యాహారయా? 

ఆంధ వ్యాక ర్తలు తమ గ్రంధాల్లో ఉపయోగించిన మీ త్వ_ట్ త్వ_కితా్యాలకు 

(నుమ్...యట్ ముర మ్మ ఏ) పాణినీయానుసారం ఆయా (పయోజనాలను వ్యాథా తలు 

క 
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ఏీర్వచించారు. బాల వ్యాకరణంలోని జి త్వోణిత్త్వాదులకు (ప్రయోజనం చిన్నయసూరి 

స్యయంగా ఆవిష్కరించాడు. ఇద్వరానికి ఈకిడు ఇచ్చిన నిర్వచనం మెరకు డుజొది IS గ్రా ప 

(పత్యాహారాలను (క్రీయాపరిచ్చెదంళి' వినియోగించాడు. కాగా ఈతడు (పయోగించిన 

(ప్రత్యాహారాలు స్వతంతాల అయినా కల్పించిన పద్దతిమా(త్రం సంస్కృత (పాక్ళక 

వ్యాకరణ |పసిదమే కానీ స్వకపోల కల్పితం కాదు. 
ల 

(దుతస్య హలి బిందున్న్యాత్ శి షత్వం చ క్వచిత్ స్వతా। 

లోపశ్చాద్యతృతీయా తు న యుక్తా శబ్దఎన్మ తే॥ 
ఆదే తృతీయే చ కపాః తృతీయాః స్యుః కపేతరే। 

ఆద్యే ద్వికియే తుర్యే చ (ప్రాప్నువంతి నిమి త్రతాఘ్॥ 

(ఆధర్యణ కారికావళి_సంధి._._1రి, 19) 

ఈ ఏకృ్ళతి వివేక కారికలో “కపాః” అనేది 'కచటతపాఃి అనేదానికి సంటీ ప్త 

రూపంగా (వయోగింపబడింది. అందుక వ్యాథ్యాతలందరూ కపాః=క_చ_ట-క=పలు 

ఆనీ ఆరం చెప్పారు. 
0 

చిన్నయసూరికూడా తన స్నూతాంధ వ్యాకరణంలో కృతోలోప సనాదిభ్యః 

కపానాం తు గబా మతాః। (తద్దిత_105) కన్వాదిభ్యో౭న్నలోపిభ్యః పరుషాణాం గబా 
మతాః। (సంధి_27 అని పె కారికావళి మార్గాన్ని ఆనున రించాడు, 

ఇవి (ప్రతాక్టహారాలు మాకం కానేరవు. వీటి చివర ఉన్న “ప_బి అనేవి ఏ 

నిర్వచనంమెరకూ ఇత్పంజైకాలు కావడంలేదు ఇత్సంజ్ఞాకం లేనప్పుడు “ పత్యాహారము” 

అనడానికి వీలులేదు. ఒకవేళ దానికి (ప_దబి) ఇత్సంజ్రనే అంగీకరి సే అది ఆపయోగి 

ఆవ్వాలి కాబటి “కపాః' అనే దానిలోకి కచ.ట.త్క, 'గబాఃి అనే దానిలోకి గ_జ-డ- 

దలు మ్మాతమే న్వీకరింపదిడే (పమాదం ఎర్పడుతుంది, అందుచేత సారస్వత వ్యాకరణ 

మార్గాన ఎర్చడిన ఇటువంటి వాటిని సమాహారాలూ సంశ్లీ ప్ప వచనాలూ ఇత్యాదిగా 

వ్యవహరించాలి. _ప్రత్యాహారాలు అనడానికిమాతం సాంకేతికంగా. అవకాశంలేదు 

కానీ “తెలుగు వ్యాకరణగోశం”' ఈ అధర్వణకారికా (పయోగా న్ని (కపాల (పత్యా 

హారంగానే (పతిపాదించింది. 
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తెలుగు వ్యాకర ణాల్లో కానవస్తున్న తత్సవతద్భప ఒభాగం 'పాకృ్ళత వ్యాకరణ 

(ప్రభావంతో ఏర్పడినదే అని కోరాడ రామక్ళషయగారి నుంచి (భాషా చారి తక 

వ్యాసములు... "ఆం ధము...అన్యదేశ్యము")'సలునరు సిర్జారించడం జరిగింది. లోపము-- 

లుక్కు మొదలయిన పారిభాషిక పదాలుకూడా ప్రాకృత వ్యాకరణ మర్యాద 

ననుసరించినషెననీ వంతరాం రామ కృష్ణారావు?" రు ము ఘంటాపథ వ్యాఖ్యానాలలో- 

జాల [పొఢవ్యాకర ణాలకు_(పతిపాదించారు. 

కాగా సంస్కృత |పాక్ళత వ్యాకరణాలతో సంబంధం లేకుండా తెలుగుకు 

మ్మాతమే పరిమితంగా ఉన్న [దుతమూ.____(దుః _వకృతికమూ-.విటిని గురించి అటు 

లాక్షణికఃలూ ఇటు భాషా చార్మితికులూ సుదీర్హంగా చర్చి కించారు. ఇంకా వాదోపవాడు లు 

వాగుతూనూ ఉన్నాయి. 

లది “(దు తేయు” : 

(దుత స్వరూపమేది? అనే విషయం సర పరత్వంలో కచ్చితంగా తెలిసే 

అవకాశం లేదు. “వచ్చెనత(డు” ఇతా[ది సలాల్లో వచ్చెన్ + అకలగా-వచ్చెను - అశ ండు 
వ గ 

అనీ రెండు విధాల పదవిభాగాళికీ అవకాశం ఉంది, కాబటి (దుళము ఓెలుసికారిమా? 
ళు (గ 

స్వరసపొత నకారమా? ఆనే సందేహం తీరదు. (ద్రుత ద్విళ్వ సందిని ఆంగీక రించిన 

చోట గూడా సంధి విధానంచేతనే స్వరలోపం గమ్యమానివ వకొందగే సమన్వయం 

మేరకు (దుక సఇరూపం ఏమిటి? అనేది సందేహంగానే మిగిగపోతుంది. 

కాగా వ్యంజన పరత్వంలోన దుక స్వరూపం కచ్చితంగా తెలిసే అవకాశం 

ఉంది, 

దుతము అని వ్యవహరింపబిడుతున్న నానికి వ్యింజన పరత్వంలో అయిదు 

వికారాలు కినబడుతున్నాయి. ఇవి (పాచీనార్వాచీన వ్యాక రలకందరకూ సమ్మత 

మయిన వే, 
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“దుళస్య హలి విందుః స్యాత్ శి ష్టత్వంచ క్వచిత్ స్వతా లోపశ్చ-_ా” 

(సంధి_19). ఈ ఏకృతి ఏవేక కారిక ఆ అయిదింటినీ పొందుపరచింది. (విందువు= 2). 

ఏది సంశేషము? ఏది స్వత్వము? ఆనే విషయంలో (పాచీనార్వాచిన వ్యాకరణాలకు 

అధి పాయభెదం ఉన్నదన్నా వ్యంజనపరత్వంలో పూర్ణ బిందు, ఖండబిందు, సం శే శిష్క 

స్వత్వ. లోపాలకు మించి మరొక వికారాన్ని అర్వాచీన వ్యాకరణాలుకూడా ఈ 

దుఠానికి చెప్పలేదు. ఈ అయిదు ఏకారాలకూ అయిదు సంజ్లలు ఉపా తాలయ్యాయి. 

1. పూచెంగలువలు _ అనే రూపంలో ఖండబిందు సంజ, 

2. పహూచెంగలువలు -- అనే రూపంలో పూర్ణబిందు సంజ, 

3 పూచెనలువలు __ అనే రూపంలో నంశేష సంజ, 
౧ ళం లో 

4. పూచెనుగలువలు ___ అనే రూపంలో స్వత్వ సంజ, 

5, పూదె గోరింట  ___ అనే రూపంలో లోప సంజ్ఞ 

సా . ఆస ఆ ర్థకాలు అవుతున్నాయి. స్వత్యము అంచి సూరి నిర్వచనం (దుతానికి (పకృతి 

ప కబట్టి “కలువలు పూచెను” ఇత్యాదిగా ఆవసానంలోని స్వర సహిత రూపం 

కూడా స్వత్వసంజకం అవుతుంది అలాగే “గోరింట పూచె” అనే చోట అవసానంలో 

దుకలోప సితికి లోన సంజ వ రిసుంది. 
ర చః అలో = 

కాగా కలువలుపూచెన్,_గోరింటపూచెన్ ఇత్యాదిగా స్వరలోపంతో మిగిలిన 

పొల్లునకారానికి సంజ ఏమిటి? అనేది సందేహం. పరిశేష న్యాయాన్ని అనుసరించి 

“దుకము' అనే సంజ్ఞ దీనికి మాత్రమే అన్వయిస్తుంది. అయిదు వికారాలలోనూ 
(పతి వికారానికి ఒక (ప్ర త్యేకసంజ్ర ఉండగా, పొల్లు నకారంగా మిగిలిన స్తితిలో 

ప్రత్యేక సంజ్ఞ ఏదీ లేదుకౌబిట్లి (దుతము అంటే సొల్లునకారమే అవ్వాలి. ఇప్ క్తి 

స్వరసహితమయ్యింది అంశ అది స్వత్వసంజ్లకు అర్ర మవుతుందే గాని కేవల (ద్రుత 
శబ్ద్బవాచ్యం కానేరాదు. కానీ ఈ రెండింటికీ కలగలుపు అర్వాచీన వ్యాక _ర్థలలో 



దుకమూ_ దుతప్రకృతిక మూ 71 

కనబడుతోంది. వీరి మఠంళో స్వరసహిత నకారానికి దుక సంజ్ఞ వర్హించడం 

బొపచారికమే అనోవాలి. అందుచేతనే నుగాగమాదుల్లోని స్వరం [ప్రత్యేక విధానంతో 
(పమేయం లెకుండా సంధి కారక విధాన సామర్థ్యంచేత నే లోపించడం జరుగుతోంది. 

(యత ఫోరం : 
ww ల 

(ద్రుతమనంగా నొల్లనియెడ మ(టీిగి పోవునది” అనేది (పౌఢ వ్యాకరణ నిరు క్తి 

((పౌఢ_సంజ్ఞ_1) దినిని అనుసరించి [ద్రవించి పోవునది కావున |దుతము_ మిది 

స్వరం (ద్రవిస్తుందనీ, తానే (ద్ర వస్తుందనీ_ఇ త్యాదిగా వ్యాఖ్యాతలు చెబుతూవచా ఎరు 

(చింతామణి విషయ పరిశోధనము_పుట_ 194, 195) 

“ దుతముొ అనే సంజ షచ్చారణ స్వభావాన్నిబల్ట ఎర్బడినదిగా కనబడు 

తోంది. వర్ణోచ్చారణలో మూడు వృత్తులు ఉన్నాయి. "అవస్టితా పర్ణా (ద్రుత మధ్యమ 

విలందితాసు._” ఇత్యాదిగా భాష్యకారుడు ఏవరించాడు. (భాష్యం. 11.40) 

సంగీత శాస్రంలోకూడా ఘాకకూ భూకకూ నడుమ ఇచ్చే జాగాను సంకోచ 

పరచడంవలన [దుత_అన్నుదుతాది తాళగతిభేదాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఉసెత్త 

ఉంచు (దుతమనీ లేకపో తే అన్నుదుకమనీ వారి వ్యవహారం. లయ (పాణ లకజావికి 

సంబంధించి మృదంగ తత్వంలో ఈ శోకం ఉదాహృతమయ్యిండి. 

[కియానంతర (శాంతి ర్హయః స్యాత్ (తివిధో మతః! 

(దుకో మధ్య ఏలంబౌ చ [ద్రుతః శ్నీఘతమో మతః। 

ద్విగుణ (త్రిగుణ జైయౌ తస్మాన్మధ్య విలంబితొ। 

“శ్రాళములో [క్రియవేసిన అనంతర పా[శాంతికి లయ ఆని పేరు. ఈ లయ 

మూడు ఏధములుగనున్నది. వానికి (ద్రుత మధ్య విలంబములని వ్యవహారము. 

ఇందు (ద్రతముయొక్క_ నడక శీఘతమమైనది _” ఇది మార్గంగిక స్యమాట్ 



త్ల సంస్కృత (పొకృతవ్యాకర ళాల (ప్రభావం 

శీ) దర్మాల రాముమూ ర్రిగార్సి వరణం. (మృదంగకత్శ్వము_._సట_27 అల. 

కాల న దడాజణుం దగ లకీణంగా శనబ*ంలోంది. ఈ లక్షణాన్ని బసై వాషికరణంలో కూ డా 
ల్ ల ట్ ఆ 

ఈ 

\C పు సంద ఎక్చడి ఉండవచ్చు, 

సంర సహతమయిన వ్జంజనాన్ని ఉచ్చరించడానికి పటి కాలంకన్నా స్వరరహిత 
9! కు 

మయిన వస్టాంజనాన్ని ఉచ్చరించడానికి పమెకాలం తక్కువ, దినినీ (దుకోచ్చారణ 
అ బ 

లేర ఉచ్చార జలోని (దుశవ్భ తి అనవచ్చు. స్వర రహితమయిన సిత న నకారానిక 
వూ నూ. fp 

(దుర సంజ మవ్స్తస్నది కాదట చావని ఉదొరణలోనీ అలాకారికతకు సూచకంగా 
దో పి అటో న లీ | క 

ఈ నంజ బడొడిపిదఫి భా ఎంచవశవి. అయి తే పక్కన 'వొలు హాలులకు ఇది 
డో ఎ) య? c౧ 

వ రించడంకేదు కాబటి దినిని మూశకాడ్ల స, జగా భావించాలి 
అంజన క్ి. జ 

అంతేకాదు న్వు. నహాశహయిన ఇతర హల్లును ఉచ్చరించడానికి సస్హుకాలం 

— సల క మ యాన a: సిక చ ళలుకొ స్. 
కన్నా (దుక సంజ్ఞా కా ల సికారాన్ని ఉచ్చరించడాసి పక లం తకు. గా 

భాిిసోంది. ఇది అన భవై కవెద్యమే అయినా ఈ ప్రతిపాదనకు హేతువు లేకపోలేదు. 

ద్రుత సంజాకమయిన హలు లోపించడందల పదొదిపారావగతికి ఏ ఏధమయిన 
అః ag గం సలు అ 

అసౌకర్యమూ కలగదు. ఉచ్చారణలో దినిని పలక కపోయినా పదార్లావగతికి అవరోధం 
థి 

బేదు కాబటి ఇతర వరాల ఉచ్యారణలో ఉన్నంత జాగరూకత, ఏలంబమూ, ఓస్ 
స్నా ౬ బు 

షేవాాజణఅలో ఉండకపోవడం నెజం ఇలా దీని ఉచ్చారణ కాలంలోని అల్బత్నానికి 
వగా ఉం 

సంసూచ౩3ంగాో (దుఠసంజను హాడపర చడం జరిగి ఉండవచ్చు, సంధికార్య్యాది 

ఎధానొఐలో లాఘవాన్ని అపేషీఎచి పదావయవమయిన నకారానికీ, నముచ్చయాద్యర 
యు 

విశేష ద్య|ోతకమయిన నకారానికీకూడా ఈ సంజను లాక్షణిపలు ఏ _స్పరింపజేయడం 

కేశరాజు వేంకట నృఎంహ అప్పారావుగారు... |ద్రుక చరిత్రము_అనే తమ 
ప్యాసంలో భాఏంచిసట్టుగా సముచ్చయాద్యర్ర విశేష ద్యోతకం ఉ శ బమేనని అంగీకరించి 

నట్టయి తే రాము6డున్స_తండియున్ ఇత్యాదుల నకారం సార కంకాదు కౌబట్టి దాని 

ఉచ్చారణలోని (దుర వృ త్రిని ఆశంకించవలసిన అవసరమే ఉండదు. వలన్ పో లన్ 

ఇతాఫ్టదులళ్ "ని వంటిదే అవుతుంది ఇదీను, (వ్యాసపీఠము-పుట_5) 



(దుతమూ. దుతపకృతీకమూ /3 

ఏది “/దుత ,వకృతికయు + 
ఓ 

(దుత [పకృతి_దుత (పకృతిక శద్దాలు రెండూ ఆంధ శబ చింతామణిలో 

ఉపయుకా లయాళయి. (సంజ్ఞా 12, సంధి_21. “కపి [ప్రత్యయ వై కల్పికత 

(శేషాద్విభాషా. 5_4_154) వీటి బహ్మువీహి సమాసతకు ఒక సూచకం. 

వ్యాఖ్యాతలు చాలమంది వీటిని బహ్మవీహులుగానే సమన్వయించారుకూడా. ఇవి 

సమ స్త పదాలు అనడంలో ఎవరికీ అభ్నిపాయఖేదంలేదు. కానీ వీటిలోని “ప్రకృతి” 

పదానికి అర్థం ఏమిటి? అనే విషయంలో అల్నిపాయ భేదాలు తలచూపుతున్నాయి. 

“దుతః (పకృతా యస్య సః ద్రుత (ప్రకృతికః___[పకృళతావేవ [దుతాంతః 

నతు (పత్యయేన క ప్రత్యయముచేత€గాక (పకృతియందే నాంత శబ్దము (దుత్మప 

కృతికము.” ఇది పారనంది రామశాస్తు9లుగారి నిర్వచనం. (ఆంధ శబ చింతామణి. 

ఉచ్యోతి నీవ్యాఖ్య_.పుట...44). దీనిలో వీరు (ప్రకృతి శబ్దాన్ని (పాతివదికార్థ కంగానే 

భావించారనేది స్పష్టం. 

వీరిమార్గాన, వలెన్ __ పోలెన్ ___ ఎల్లన్ __ ఇత్యాదులు మాత్రమే 

(దుత్మపకృతిక సంజ్లకు అర్హాలయి తక్కినవి కాకపోవడమూ (పాతిపదికా 

వసలో నాంతాలయినవన్నీ |ద్రుత్భపకృతికాలే కావలసిన అవసరం ఏర్పడడమూ.__- 
ద్దు 

ఇతాశ్చిదిగా అవ్యా ప్త్యతివ్యాప్తులు సంభవిస్తున్నాయి. 

“ దుతమునకు( (బకృతియైనది [దుతసకృతికమనంబడును” అనేది చర్త 

గణవతి శాష్ర్రిగారి నిర్వచనం, (నేను (దుత (ప్రకృతికమా? కళయా?._ఆం.సా.ప.వశ్రిక, 

సంచిక.3, సంపుటి 20, పుట 129) 

“ పథమాచార్వ్యుడు ఆవయవిక ముకావి యిట్టి నకారమును [దుతమవియు, 

ఈ నకొరమునకు( (దికృతులె న పదములను (దుత (పకృతి కముల నియ సంజలను 
కల ఖ్ 

10) 



74 సంస్కృత (ప్రాకృతవ్యాకర జాల (ప్రభావం 

కల్పించెను”. ఇది డా॥ బొడ్డుపల్లి పురుషో త్రంగారి నిర్వచనం, (తెలుగు వ్యాకరణ 

వికాసము [పథమ, పుట---35/). 

ఈ రండు నిర్వచనాలలో నూ (పకృతి శబ్లం (పాతిపదికొర్గకంగానే న్వీకరింస 

బడడం గమనింపదగినది. చిన్నయసూరి తన బాలవ్యాకరణంలో “డ జ్వర్హ కంబునకుం 

దికృతి యెనది డుమంతంబు నా(బడు” (తత్సమ 20) అనేచోట (పకృతి శబ్దాన్ని 

(పాతిపదికార్ధ కంగా ఉపయోగించాడు, ఈ నిర్వచనం మేరకు డుజ్వర్హ కం చేరడానికి 

అర్హ మయిన రామాది (పాతిపదికలే డుమంత సంజ్ఞకు అర్హాలు అవుతున్నాయి. 

“దుతమునకు( (బకృతియెనది (దుతపకృతికము" అనే నిర్వచనం 

సమంజసంగా శన బడదు, (దుక పకృతి క సం జచేత న్వీకరింపబడుతున్నవి (దుతాంతా 

లయిన పదాలే కానీ (పాతిపదికలు కావు, (దుత|పకృ్ళతికం (పయోగార్హ మయిన 

పదం. అందుచేత 'పరుషాః (దుత్భపకృతికాత్ సరళాః స్యుః, లుగ్వా (దుత| పకృతి 

కొత్ _” ఇతాషది విధానాలు కుదురుతున్నాయి. 

“ఈ నకారమునకు( (బకృతులై న పదములను [దుత పకృతికములనియుట” 

ఈ వాక్యానికి అసలు సమన్వయము కుదరదు. వ్యాకరణ శాస్త్ర మర్యాదలో (పకృతి 

వేకూ వదం వేరూ గదా! సుబింతతగానీ తిజంతతగానీ వస్తేనేతప్ప (పకృతులు, 

పదాలు కానేరపు. అందుచేత “పకృతులై న పదములను” అనే మాటలకు ఉద్దిష్ట 

మయిన ఆన్వయం ఏమిటో తెలియకుండా ఉంది. నకారమునకు (పకృతులె నవే (దుత 

పకృతికములు.._అనేది ఉదిష్టమయిన పక్షంలో 'పైచర్ల వారి నిర్వచనంలోని అసామం 

జస్యమే ఇక్కడా దుర్నివారమపుతుంది. నకారాంతములె న పదములే (దుత ప్రకృతిక 

ములు..ఆనేది సమఖీప్పితార్రమయి తే వాక్యంలోని “దకృతులై న" అనేమాట దేనితో 

అన్యయించాలి? అనే సందేహం మిగిలిపోతుంది. 

పీరి ఈ వాక్యంలోని (పకృతి శబ్దాన్ని స్వభావార్తి కంగా భా ఎంచినా అన్వయం 

కుదరడంలేదు. 
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ఇది ఇలా ఉండగా_చిన్నయసూరి తన దాలవ్యాకరణంలో  “న్వత్వం 

బిన(6గా (దుతంబునకు( దికృ్ళతి భావము” (సంధి__1/) ఆనే నిర్వచనంలో (పకృతి 

| భాన్ని స్వ భావార్థ కంగా ఉపయోగించాడు (పకృతి భావము=స్వభావ సితి. 

బింద్యాది వికారాలను పొందకుండా దుకం యథాతథంగా ఉండడమనేది దీని తాత్సరశ్టంగా 

వ్యాఖా్యతల భావించారు. స్వర సహితమయిన నకారమూ సూరిమతంలో (దుతమే 

కాబట్టీ, “పూచెనుగలువలు” అనే దానివి స్వత్వస్థితిగా ఉదాహరించాడు కాబటీ పె 
తాత్సర్యం సమంజసమే. 

ద్రుతానికి మాత్రమే (ప్రకృతి భావాన్ని విధించాడు కాబట్టి, (ప్రకృతి భావస్థితిలో 
కూడా మీది పరుషాలు సరళాలుగా మారినట్లు ఉదాహరణల్లో చూపించాడు కాబట్టీ, 

ఇక్కడ (పకృతిభావ పదంచేత సంస్కృతవ్యాకరణ (పసిద్ధమయిన (పకృతి భావ 

నందినీ సూరి ఉద్దేశించ లేదని స్పష్టపడుతోంది. 

కాగా ఈ స్వత్వ నిర్వచనంలో సూరి వాడిన (పకృతి శబం లోక |పవసిద 
6 వ్ 

మయిన _ స్వభావార్లకమేకానీ శాస్త్ర |పసిదమెన ప్రాతిపదికారకం కాదనేది 
య రురు వ 

సారాంశం. 

"దుత(పకృతి కము” అనే సంజైను ఏ సమాసంగా సమన్వయించినా (పకృతి 

శబ్లాన్ని (పాతిపదికౌర కంగా న్నీకరిసే అనిషారాప తి అనివార్యమే అవుతుంది, 
© థ్ లు అశని లు థి అలి 

అందుచేత ఈ సంజ్ఞలోని (పకృతి శ దాన్ని స్వభావార్థ కంగా మాతమే న్వీకరించాలి, 

అప్పుడు (ద్రుతము (పకృతిగా కలిగినది (దుత్మపకృతికము. [దుతః (పకృతి: 

స్వభావః యస్య సః (దుతఫకృతికః. స్వభావసిద్ధముగా (దుతము ఆంతమందు 

గరలిగినవి (చుత్మపకృతులు. ఆనే అర్థం లభిస్తుంది. కేకనాదులు “*నాంతములు 

(ఆం. భా. భూ54 అనే మాటతో అభిలషించిన పదాలకు ఆంధ శబ చింతామణి 

ఏర్పరచిన సంజ ఇది. ఆం|ధ శబ చింతామణి ముందుగా కళలను పేర్కొని వాటి 
ఇ ద 

కంబ భిన్నమయినవి (దుత పకృళి కములు అనే వరుసలో ఈ సంజన ఏర్పరచడం 

గమనింపదగిన విశేషం.. 
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“తిజ్ఞుధ్య-” నమన్వయం ; 

ఆంధ శద చింతామణి “తిజ్బ ధ్యశేషషషీ_” ఆని (పారంభించి (సంజ్ఞాం14) 
డి బాన 

దుతో న యేషాం స్యాత్_అని కళలను నిరూపించి, అటుపైని “అన్యే (ద్రుత 
[పకృతయో యే సుర నుజీవిత (దుతొ నిత్యమ్” అనిచెప్పడం జరిగింది, కాబటి 

ఈ రెండింటి సమన్వయమూ పరస్పరాపేషి సహితం 

“అనుజీవిత (స్వాభావిక) (దుత8 యేషాం తే నిత్యం (దుత (ప్రకృతయః 

సుక్క అనుజీవిళః ద్రుతః యేషాం న స్యాతీ కళొః తే స్యుః తిజ్బధ్యాదయః” అని 

రెండింటికీ కలిపి అన్నయం చెప్పవచ్చు. ఈ [దుక్నఫకృతిక సంజ్ఞలొ వి 

(పకృతి దళానికి అనుజీవితపదం వ్యాకఖౌకిప్రాయం. స్వాభావిక (ద్రుతాంతాలు 

నిక్వంగా [దుత్నపకృ్ళతికాలు, న్వాభావిక (ద్రుతాంతాలు కానివన్నీ కళలు __అనే 

అర్హంలభిస్తుంది. అప్పుడు స్వాభావిక దుతా౦తత (దుతప్రకృతికత్వ సాధకం కాగా, 

స్వాభావిక [దుతాంతతా రాహిత్యం కళాత్వసాధకం అవుతోంది. ఇలా స్వాభావిక 

(దుతాంతత (అనుజీవిత (దుతత్వం) ఆనే కొ లబద్దకో ఆన్యయముఖంగా (దుక పకృతి 

కత్వమూ, వ్యతి రేకముఖంగా కళాత్వమూ నిర్వచించి (దుతపకృతిక నిర్వచనానంతరం 

స్మూతాంతంలో “నిత్యమ్” అనే మాటను దాని (ప్రాధాన్యాన్ని సూచిస్తూ పతాకగా 

నిలిపాడు చింతామణి కర్త, 

(దుత వక్యేతికాల స్వాభావిక (దుతాంతత కారణొంతరా ఎవల్స పోయినా 

([దుకములోపించినా అవి (ద్రుత ప్రకృతికాలే అనే అర్ధ విశేషాన్ని సూచిస్తూ- 

ఏితక్టమ్...అ నేమాట దాని స్థానంలో చరికార్థ మై కీణశ క్రికమవుతోంది. ఇది" కళా 

నిర్యచనంలోకి ఇక ఆన్యయించదు. 

సముచ్చయాద్యర్థ విశేషాలలో అస్వాభొవిక (ద్రుతాంతతను పొందిన_అం కే 

సార్టథావిక (భుతాంకతా రాహిళ్యాన్ని కోల్పోయిన. కళలు ఏమవుతాయి? అనే 

సందేహం మిగులుతుంది, కీణ శ క్రికమయిన “నిత్యమ్” అనే మాట ఇక్కడకు 
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అన్వయించదు కాబట్ట, ఇటువంట్వాటికీతూడా కళాత్వాన్ని కల్పించే అవకాశం 

లేదుకాబిట్ట, ఇవి (దుత్యప్రకృతికాలే అవుతాయి, భాషలోని పదాలన్నీ ఈ రెండు 

విభాగాలలోనూ దేనిలోనో ఒకదానిలో చేరితీరాలి. అందుచేతనే కళలను చెప్పి 
తక్కినవన్నీ (దుతపకృతికాలనడమూ, [దుత్మపకృతికాలను చెప్పి తక్కినవన్నీ 

కళలనడమూ వ్యాక ర్దలకు చెల్లి ౦దిం 

ఈ సమన్వయక్రమంతో “నిత్యమ్” అనే మాటను “"ఆనుజీఏతదుతాఃొ 
అనే దానికో అన్వయించలేదు కాబట్టి సముచ్చయాద్యర్థ విశేషాలలో కాదాచిత్కంగా 

(ద్రుతాంతతను పొందిన కళలుకూడా |దుత! పకృతి కాలే అవ్వడానికి అభ్యంతరంలేదు: 

ఆనుజీవిత| దుతాలు నిత్యంగా (దుత్యపకృతికాలు, వాటి చివరి (దుతం కనిపించినా 
లోపించినాకూడా అవ్వి (దుత్మపకృతిక సంజ్ఞకు అర్హాలే. ఇది నిత్యతలోవి సార్ధక్యం, 
అర్థ విశేషాలలో (దుతాంతతను పొందిన కళలు నిత్యదుతవకృతికాలుకావు. వీటి 

చివరి దతం కనిపించుతున్న ంతవర కూ శ్ దుతపకృతికాలు. కనిపించనప్పుడు 

కళలుమాత9మే. “అనుజీవితః దుతః యేషాంన స్యాత్ తే కళాః” ఆని 

అన్వయాన్ని చెప్పినందునల్ల అనుజీవితదుతాలు కావీవన్నీ కళలనీ, దుతపికృతి 
కాలకూ వీటికీ ఉన్న భేదం ఇదేననీ (సాదృశ్య నిషేధంగా నజ్), వీటి కళాత్వానికి 
నిత్యత లేదుకాబట్లి అస్వాభావికంగా దుఊతాంతతను పొందినప్పుడు కళాత్వాన్ని 
కోల్పోయి దుంతప౦ కృతికాలతో సాదృశ్యాన్ని పొందుతాయనీ, తాత్సరాళ్టర్ణం లభిస్తుంది. 
అననుజీవితః (అస్వాభావికః దుతః యేషాం తేన కళాః స్యుః, కింతు ద్రుత 

స్రకృతికా ఏవ_అనేదీ ఫలితార్థం. 

ఈ అఆన్వయంతో కళలకు కళాత్వభంజకమెన దుకాంతత అన్వాఖావికం కాగా 

(ఆననుజీవితత్వము ) తద్భిన్నమయినదంతా విత్య దుతపికృతికతా సాధకమయిన 

“అనుజీవిత దుతత్వము” (స్వాభావికము) అవుతోంది. పిత్యయాగమావ్యయాత్మ క 

మయిన దుీతా౭తత కఅవన్నీ అనుజీఏతదు9కాః. తే నిత్యం ద్రుత పికృతయః 
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అనేభావం లభిస్తుంది. ఈ 'మేరకు...దు9 తప కృతికము.__ద్రఊతాంతము ఇత్యాదిగా చేసిన 

వజ లవారి విభాగాల అవసరం ఇక ఉండదు. (బా.వ్యా. ఉదో్ట్టతం, పుట. 15). 
అ 

కానీ అనుజీవిత (దుతాలకు (స్వాభావిక (దుతాంతాలకు) అన్వర్హ మయిన (దుత 

(ప్రకృతిక సంజ్ఞ అననుజీవిత _ద్రుతాలయిన (అస్వాభావిక (దుతాంతాలయిన కళలకు 
ఆ అవస్థలోని దుతాంతతను పురస్కరించుకొని రూఢంగా వ _్టీసోంది. నిత్యతానిత్యతలు 

మాత్రమే వీటి మధ గలి భేదం. బింద్యా దేశాది (ద్రుతకార్యాలన్నీ నిత్య | దుత పకృతి 

కొలకూ అనిత్య దుతపకృతికాలకూ (దుక|పకృతికతను పొందిన కళలకు) సమానంగా 

జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కాబట్టి లాఘవై క దృష్టి కలిగిన చిన్నయసూరి “ద్రుతాంతము 

లయిన పదములు |ద్రుతవకృతికములు” (బా. వా. సంజ్ఞా... 120. అని అన్నింటినీ 
స్పష్టంగా గుచ్చె తడం జరిగింది ఆనుకోవాలి, - 

అవృకబీయాదుల నమ్మతి : 

ఈ తిబ్మధ్యేత్యాది సూతానికి అప్పకవికూడా ఇదేవిధమ మిన సమన్వయాన్ని 

భావించివట్లు కనబడుతోంది. 

కం॥ వలసినచో. దుది దు్రతములు 

తలచూపెడు శబ్దములు ద్రుత (ప్రకృతులనన్ 

వెలయు నవి వొడమకుండెడు 

'తెలు(గు పదంబులు కళా (పదేశములయె న్. 

(అప్పక వీయం, 5.22) 

అని దుత(ప్రకృతిక సాపేక్షంగా కళలకు కళాత్వసాధకం దు౦తాంతతా 
రాహిత్యం ఆనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుసోంది. దుగీత(వకృతికాల తుది 

(ద్రుతములు వలసినచో తలచూపవచ్చును, తలచూసక పోవచ్చునుగాక అవి 
దుక! పకృతికాలే. 

అటుపెని కళా పదేశాలను ఉదాహరిసూ మరొక నూట అన్నాడు, 
స్ు ఇత 
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కీ ఎఏ.గి.... జీడి సముచ్చయముల( దక్క (దుతము గాన, 

బడదు గావున నవి పల్కి (బడు గళలని, 

(అప్పక వీయం, 5.25 

సముచ్చయాద్యర్థ విశేషాలలో తిప్ప ఏటికి (దుతాంతత కనబడడంలేదుకొబట్రి 

ఇవి కళలు._ఆనడంవల్లి ఆయా అర్థ విశేషాలలో (దుతాంతత కనబడినట్టయితే ఇవి 

కళలు కానేరవు, (దుతప్రకృతికాలే అవుతాయి___అనేది అప్పకవి ఉదేశించిన 

అభ పాయంగా సపష్పృపడుతోంది. స్వాభావిక (దుతాంతత, అస్వాభావిక [దుతాంతత 

అనే రూపభేదంతప్ప (ప్షక్రియాదివై జాత్యం లేదుకాబిట్టి రెండింటినీ (దుక పకృతికాలు 
గానే అప్పకవి వ్యవహరించి లాఘవాన్ని సమకూర్చుకున్నాడు. చిన్నయసూరికి 
మార్గ దర్శకుడయ్యాడు. 

చిన్నయసూరి పద్యాంధవ్యాకరణంలోకూడా ఈ సమన్వయానికి ఆమోదం 
కనబడుతోంది, 

కం॥ వలసినచో. గడ (దుతములు 

దలసూపని పదము లెల్ల 6 దగు6( గళలన, లా 

తులు, దనరు [దుక పకృతిక 

ములునా, మంగా మనో౭బ్ది పూష సువేషా! 

(వద్యం-47) 

య్యన్త వదాన్వాయం ‘ 

“అనుజీఏత |ద్రుతా అనే సమ స్ప పదంలోని పూర్వావయవానికి *దుళో న 

యేషాం స్యాత్” అనేచోట న్య స్తంగా ఉన్న “(ద్రుతః” అనే పదంతో అన్వయాన్ని 

కల్పిచడం సమంజసమా? ఆనే నందేహం కలగవచ్చు. ఇది తెలుగువారి 

సంస్కృతం. సతమాసగత  పూర్వపదాన్ని వ్యవహికో తర పదంబొంటికోడనూ, 

వాని పెక్కింటికోడనూ అన్వయింప జఉేయడమూ, సిద్దసమాస మధ్యుగత పదాలను 



60 సంస్కృత [పొకృతవ్యాకర ణొల (ప్రభావం 

తద్భిన్న పదాలతో అన్వయింప జేయడమూ, నన్నయనాటినుంచీ కనబడుతున్న వే. 

((పౌఢ సమాస..34, 35) 

(పయోగా విరుద్దంగా ఒక సూ(తాన్ని సమన్వయించడానికీ సుదూరం 

(పయాణించడమూ ఆ _పయత్నంలో ఇషరూప సిద్ధికి యోగ విభాగ తంతోచ్చా 

రకాదులనుకూడా కల్పించడమూ సంస్క్బృుతాచి వ్యాకరణాలన్నింటా కనబడుతున్న 

విషయమే. 

“క్వచి దేకదేళో౭హ్యనువ ర్తతే” (18. పరిభాషేందుశేఖరం _. పుట, 34) 

అనే పరిఖాషను పాణినీయువే ఆంగీకరించారు “శావన్మా.తాంశే స్వరితత్వ 

(పశిజ్లా విలాల్హభ్యమిదప్” జని దీవికి నాగోజి భట్టు వ్యాఖ్ట. “అనుజీవితొ అనే 

అంశకు మాత్రమే స్వరితత్వాన్ని (ప్రతిపాదించి . ఏక శ్లోకగకమయిన ఈ ఆనకర్ణ, 

ఈ అన్వయమూ అపరాధంకాబోదు. 

ఆంధ శబ్ద చింతామణిలో కూడా స్వర పాఠాన్నీ అహ్మోబలుడు (పతిపాదీం 

చాడు. (కవిశిరో భూషణం... హైదరాబాద్ ___పుట...233) “వ్యాథ్యానతో విశేష (ప్రతి 

పత్తికి" (వరిభాష_'% అనేమాటకు చాశితార్హ్రం కల్పించాడు 

(దుకము అనేది ఉచ్చారణ స్వభావాన్ని బటి ఏర్పడిన సంజ అనీ, పదావయనం 
టో 

కాసీ పొలు నకారానికి మాత్రమే ఆది అన్వర్హమనీ, ఉకారాది స్వరసహితమయిన 

దానినీ పదావయవమైన దానినీకూడా కొందరు లాక్షణికులు (దుతమనడం బొపచారిక 

మనీ, (దుతప్రకృతిక సంజ్లలోని (పకృతి శబ్దం స్వభావార్థ కమనీ, కళాదుతప్రకృతిక 

నిర్ణయం సరస్పరాపేతె సహీతమనీీ సముచ్చయాద్యర్థ విశేషాలలోద్రుతాంతాలయిన 

కళలను (ద్రుత పకృతికాలనడం లాకీణికమనీ, తిజ్మ ధ్యేతా్యది సూత్రాన్ని ఈ మేరకు 

సఘన్వుయింసవచ్చుననీ, దానికి అప్పకవీయాదుల సమ్మతి కనబడుతున్న దనీ..... 
సారారిశం. 
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ఆనయటబిక నకారం (యత మూ : 

ఏనా ద్వితీయం స్యాత్ అస్మదాత్మనోః స్వంత యోరపి। 

నోర న్యస్యా౭పి సర్వం స్యాత్ బహుళం స్మృత్పయోగతః॥ 

(ఆధర్వణ కారికొవశి_ సంధి.._32) 

దీనివి బట్టి సదావయవమయిన అంత్య నకారంకూడా (దుతమేననీ డావికి 

(దుతకార్యాలు (పయోగానునారం ది హుళంగా జరుగుతాయనీ___[పాచిన వ్యాక ర్తల 

మతంగా తెలుసోంది. 

కాగా-ఆవయవిక నకారం (దుతం కాదు ఆనే అభి పాయానికి మార్గ దర్శకు 

డయిన అప్పకవి (అప్పకవీయం, 5-24) పదానంత్య నకారాన్నికూడా (దుతమని 

వ్యవహరించడం మరీ విడ్డూరంగా కవబడుతుంది. ఈతడు సరసవళిలో... 

కం॥ హయలత్వమునకు, శషసలు 
నయవ ర్హన! చ-ఛభ_జ-రు లకు, నలి మధ్యమ వ 
ర్య యుతానునాసికము ని 

శ్నయముగ [ దుతమునకు( జెల్లు సరస వళులనన్, 

(ఆప్పకవీయం, 3~—_106) 

న_ణ లకు మైత్రిని చెప్పి “నరక దైత్య విరోధి! ఘృణా పయోధి” అనే పాదాన్ని 

ఉదాహరించాడు. దీవిని దిట్టి పదాంతంలో నేకాదు ఆదిమధ్యాలలో ఎక్కడ ఉన్నా 

తవర్ష సంచమొశ్తరమయితేచాలు (దుతమే ఆని ఇతడు భావించాడా? అనే సందేహం 

కలుగుతుంది. 

| పాచ్లీనమయిన రాజమార్గాన్ని విడిచిపెట్టి చిన్నయసూరి శబ్దావయనమయిన 
నకారాన్ని [దుతంగా అంగీకరింనాలా? హా అనే సందేహంలో 'పడాడు. 

“ కన్వాదిభోప్టంన్మ లోషిభ్యక పరుషాణాం గబా మతాః"” 

కన్గెదరె ఇతి వా కన్సెదరె ఇతి వేతి సంద్లేహః। 
(సంస్కృత సూ త్రాయధవ్యాకరణం-సంధి-27) 

“ కృళోల్లోప స్పనాదిభ్యః కపానాం తు గబా మతాః” 

చనన, కనవ, చనొండలు__అస్య (దుతత్వాభావాన్నానున్వారః। 

(సంస్కృత SEN PN 

11, 



గ్ర సంస్కృత (పాకృతవ్యాకఠ్ కాల (ప్రభావం 

ఈ సందేహాన్ని బాలవ్యాకరణంలోకూడా ఇతడు తేల్చలేదు. కందోయ 

(సంధి-19) (మాన్చడె ((ప్రకీర్ణ-_16) అని రెండు ఉదాహరణలూ ఇచ్చి ఊరు 

కున్నాడు. |పౌఢ వ్యాక_ర ఆవయవిక నకారాన్ని (దుతంగా అఆంగీకరింపక ఆయా (దుత 

కార్యాలను (పకేకక విధానాలతో సాధించుకొన్నాడు. చిన్నయ సూరికికూడా ఇల్లాగే 

ఆవయవికనకారాన్ని [దుతంగా అంగీక రించడం సమ్మతం కాదని భావించిన వ్యాఖ్యాతలు 

“= కందోయి” రూపాన్నీ సాధించడానికి తొక్కని పుంత అంటూ లేకపోయింది. 

“కందోయి” 

ఆవయవిక నకారంకూడా (దుతమేననీ అయితే దానికి (దుతకార్యాలు జరగడం 

మ్మాతం జహుళవనీ భావించిన (పాచినుల మార్ల ంలో కందోయి.చక్ళ-0గౌ ఇత్యాదుల్లో- 

(దుశి కార్యాలు జరగడమూ, (మౌన్సడి._తొవవింటివాండు చన్ (తోవంబోక ఇత్యాదుల్లో 

(చుతకార్యాలు జర క్క-పోవడమూ బహుళవదవిరూఢాలలు అపుకున్నాయి.కాగాంక ౮దోయి, 

మ్రాన్పడె అని ఉదాహరించి మిన్నకుండడాన్నిబట్టి ఈ (పాచినుల మార్గం సూరికి 

కూడా సమ్మతమేనని భావించే పకంలో“ఓమితి _బూమః” అంటూ కొందరు వ్యాఖ్యాతలు 

“రమణీయంగా” తెరిపినబడ్డారు. మరికొందరు కందోయిని సాధించడానికి 

బాలవ్వ్యాకర ణం నరిపోదన్నట్టు (పొఢవ్యాకరణ సూ(తాలనుకూడా గుచ్చెత్తారు. 

కన్నుయొక్క-దోయి అని జాత్యేకవచనంగా విగహం చెప్పుకొని సమాసం 

చేస్తే విభ్రక్తిలోపించి కన్ను+దోయి అని మిగులుతుంది. కన్నుశబ్ధిం ఉదంత 

న్రీసమం. సమాసాల్లో ఉదంత స్తీ సమాలకు సరళాక్షర పరత్వంలోకూడా నుగాగమం 
వస్తుంది. (భౌ,వౌర్ట. "సంధి 25) కన్ను +న్ +దోయి=కోన్నుందోయి కన్నుదోయి అనే 

రూపాలు సిద్దిస్తాయి. ఇక్కడీతో ఆగకుండా ఆటుపెని కన్ను శద్దాన్ని (పాతాద్యాకృతి 

గణంటో చేర్చుకొని తొలియచ్చు మీది వర్ణాలను. లోపింసజే పే కానీ ఇది యక 

కందోయి అనేమాపం సిద్ధిస్తుంది. నుడి తొలిహన్వంబు మీదిది. కాబట్టి ఈ దుతానికి 

లోసం లేదు వేరొక సూ త్రంచేత నుగాగమాన్ని ముందుగా చేసుకొని అటుపెని 

ప్రాతాది కార్యాన్ని చెయ్యడం ఈ మోర్గంలోనీ విశేషం. నుగాగమ (పా పికి నిమిత్త 

మయిన ఉదంతత (ప్రాతాదీకార్యంవల్ల హోయిసా' నుగాగమం మిగిలి ఉండడం మరొక 

విశేషం. ఇటువంటేది నల్లడాదుల్లో' నూ 'కనబడుకోంది. 

కను-హల్లు వరముగుచో  ఉకారంబునకు వై కల్పికంబుగా లోపంబగు__ 
ఉదా ః కన్లలిగి యొః...అని (ట్రొఢ వ్యాకర్త తన శబ్ద'రత్నాకరంలో పేర్కొన్నాడు. 

ఈ చూపిన రూపంలోని [ద్రుతకార్యం (ప్రాచీనమార్డానికి సామీచిన్య నిరూపకం, 







సంధి 

సంస్కృత (పాకృతాం|ధాలల్” వి సంధి స్వరూపానికి మౌలికమయిన భేదం 

చాలా ఉంది. కానీ |పాకృతాం(ధ వాళ్టక ర్రలకు సంస్కృత వ్యాకరణాలూ ఆందునా 

పాణినీయమూ ఆదర్శాలుకాబిట్టి వీరి [గంధాలలో సంధి నిర్వచన విధానాలపట్ల కొంత 

ఆనురూస్యం స్పష్టంగా కనబడుతోంది. 

స్వర సంధి_వ్యంజన సంధి అని రెండు ఏ_సృృతమయిన విభాగాలను చేసు 

కున్నప్పుడు వ్యంజన సంధి స్వరూప స్వభావాలలో ఆంధ భాషకు సంస్కృత (పాకృ్ళ 

తాలతో ఏవిధమయిన నంబంధమూ ఉన్నట్టు గోచరింపదు. కాగా స్వర సంధిలోనే 

సహజమో అసహజమా కొంత ఆనురూవ్యం కనబడుతోంది. 

(పొకృతీయం i 

(పాక్సత వ్యాకరణాలలో (వత్యేకంగా సంధి సరిచ్చేదము అనేది చాలొ 

అరుదుగా కనబడు తుంది. ఇవన్నీ (పాకృతంలోని తద్భృవ రూపాలను సాధించడమే 

లక్ష్యంగా కలవి కాబటి ఆజ్వికారాలన్తూ హాల్వికారాలనూ, (వత్యయ ఏకారాలనూ 

ని సృతంగా చెప్పి వివిధ (పొకృత భాషలను ఆవిష్క-రించడంతో ముగుస్తున్నాయి. 

(ప్రాకృత (ప్రకాశ ౦లో “నంధా వచామజ్లోప విశేషా బహులమ్” (41 ఆనేది స్వర 

సంధి సర్వన్వ విధాయకంగా కనబడుతోంది. 

కాతా్సాయనుడు “అగ్లోన విశేషాః” అనే పాఠాన్ని న్వీక రించి 

సంధావచాం స్ఫ్యురగ్గోప ఏశేషా బహంలం సడే! 

అగ్గోప ఇతకొాం లోపో విశేషాశ్సాన్యధాగమాః॥ 

(పవృ తిళ్చాప్రవృ త్తిశ్చ విభాషా చాన్యదేవ వా। 

కాపి క్యాపి చతుర్గా స్యాద్భహులార్లస సర ఏ్మభమౌతీ ॥ 

(ప్రాకృత మంజరీ, 4-1) 



865 సంస్కృత (ప్రాకృతవ్యాకర కాల (ప్రభావం 

అగోపములు_విశేషములు-అని రెండు విభాగాలు చేసి విశేషాలు ఆంటే ఆన్యధాగ 
౧ 

మాలు అని ఏ స్తరింసజేశాడు. 

సంస్కృత వ్యాకరణ! పోకాలయిన స్వర నంధులన్నీ పీరకి బహులం. 

"సంద న _ర్రమానానాం ఆచాం స్థానే అజ్విశేషాః లోప విశేషాశ J బహాులం భవంతి"! 

అని దీనికి భామహుని వ్యాఖ్య. సంస్కృత వ్యాకరణ, పోకా లు కాని దీర్హ హూన్య్నా 

దేశాదులనుకూడా ఈ సూతంతోనే ఇతడు నాధించాడు. (దిహుముహం._ 

బహూముహం,._.వధూముఖం, మొ॥ వి 

హీమచం(దుడు (పొకృత వ్యాకరణంలో. 

ఏ దోతళోః స్వ రే 1_.(8-1ఒ౧) 

(ఏకార ఓీకారయోః స్వర పరే సంద్గి! న భవతి) 

పదయోః సంధిర్వా 1 (8.1.5) 
(సంస్కృతో క్రసృంధిస్సర్వః (పాకృళే సదయోః 

వ్యవష్థిత ఏథాషయా భఫతి.). 

స్వరస్యోద్వృత్తే ._.(8._1-8) 

(స్వరస్యోద్వృత్తే స్వరే పరే సంధిర్న భవతి. 

లుక్ 1~(8-1_10) 

(స్వరస్య స్వరే పరే బహులం లుక్ భవతి, (తిదశేశః... 

తి ౪శ్రీస్తో నీప్తాసూస్తాస్తా- 10, 

అవి స్వర సంధి స్మూత్రాలన్సు చెప్పాడు. ఈతని (ప్రాక్సృత వ్యాకరణమంతా 

(ప్రారంభంనుండి బహుళాధికారస్టమయినది కావడం విశేషం. 

రామశర్మ తన (పాకృత కల్పథరువ్లులో- పంచమ స్థబికానికి “సంధివిధానమ్” 

(పుట...20) అని పేరుపెట్టాడు. కానీ ఇందులో ఒకటీ__మూడూ శ్లోకాలు తప్ప 
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తక్కినవన్నీ ఆయా తడ్చవాలలో ని అజ్వికౌారాలను విరేశించేవిగానే ఉన్నాయి. స్వర 

నంచి విశేషాలను చేప్పిన ఆ రెండు శ్లోకాలూ ఇవి- 

అజ్లక్ విశేషా బహులం భవ న్ని! 

సంధావచాం రూపమి హో భిధాన్యే॥ (5-1) 

పరేణ పూర్వేణ చ సార్హమాహుః। 

ఇకో గుణం (గుణ) క్వాపి పదేషు దీరాః॥ (5-3) 

వీటిలోకూడా ఇతడు (పాక్ళత భాషకు (ప్రత్యేకంగా విదించిన స్వరసంధులేవీ 

లేవు. 

వాల్మీకి [త్రివిక్రమ వ్యాకరణంలో పరభాషావిభాగం అయిపోగానే “బహులమ్” 

అనే సూత్రం కనబడుతోంది. “అధికారో౭యమ్. ఆశాస్త్ర పరిసమాప్తేః యత్ 
(పాక్సుత లక్షణం ఉచ్యతే తత్ బహుళం భవతీతి వేదితవ్యమ్।” అనేది దీవికి 
(త్రిషికమ నృ త్రి. “అథ సర్వమపి కార్యజాతం బహుళం స్యాత్” అనేది ఈ 
'నూ[తానికే ఎలకూచి బాలసరస్వతి వ్యాఖ్యానం. (షడ్భాషావివరణం__పుట5) 

అటుపై వి “సంధి స్వపదే” అనే రెండవ సూత్రానికి వ్యాఖ్యానం రచిసూ (తివి క్రముడు_ 
అంతర హలో౭ శ దుతీత్యాదినా లోపాది విధానన, పదాంత న ర్రినాం వ్యంజనానాం 

అభావాత్, అతో డో విసర్గ ఇత్యాదినా డో విధానేన సోర్షుగిత్యాదినా లుగాదివిధానేన చ 

'వినర్జనీయ స్వాదినామభావాచ్చ వళింజన విసర్షనీయ సాది సం ధినాం అతా పచురః 

“వమయోగ।' 1” ఈని'ప్రాకృళ భాషా స్వభావాన్ని ఆవిష్కరించాడు. తక్కిన స్వర 

సంభులనన్నింటినే ఈ బహుళాధికోరం (క్రిందనే “లోపఃకో (7) అనే ;౫ 'ంతో 
“అచో౭చిపరే బహులం లోపో భవతి! తిఅనీసో; ణీసాసూసాసా ౭ దిగా 

'హేమచందునిలాగానె సం(గహించాడు, 

పురుషో తముడు ప్రోకృతానుశాసనంలో “లోపాగమ వికారాశ్న్వ వరానాం 
లీ © 

బహులమ్” (13.10.11) అనే ఒక్క స్మ్నూతంళో తద్భవాది వికారాలనన్నింటినీ 

సంకేపించాడు. 



88 సంస్కృత (పొకృతవ్యాకరణాల (ప్రభావం 

చండుని |పాకృతలక్షణంలో “సంస్కృతవత్ సలధికార్యం పదయోః” (2-1) 

“స్వరాణాం న్వరే పకృతి లోప సంధయః” (2-2) స్వరస్యోద్వృ తే (2.3) 
సంయోగే పరే లోపః (2-5) అనే సూత్రాలు సంధికి సంబంధించి కనబడు 

తున్నాయి. 

ఇందులో రెండవ స్నూశానికి ఆతని వృత్తి గమనింపదగినది. 'స్వరాణాం 

స్వరే పరే (పృకృతిః లోపః సంధయశ చె భవ న్ని, (2-2) (పొకృతంలో స్వరానికి 

స్వరం పరంగా ఉన్నప్పుడు మూడు వికారాలీతడు నిరూపించాడు. మొదటిది(ప్రకృతి. 

దీవికి “ఇహ అచ్చతి” అనేది ఇతడిచ్చిన లక్ష్యుం. రెండవది లోపం. దీనికి 

“ఇహచ్చతి” అనేది ఈతడిచ్చిన లక్ష్యం. మూడవది సంధి. దీవికి “మహేసో” 
అనేది ఈయన ఇచ్చిన ఆక్ష్యుం. 

..... పూర్వన్వరావికి లోపంవచ్చి పరన్వరం విలిచిన రూపాలకు “సంధి” సంజ్ఞను 
ప్రాకృత వ్యాకర్హలు ఉపయోగించలేదు. అంశా *లోపఃి' అనే మాటను మాత్రమే 

ఉపయోగించారు. 

“టోపః" (వాల్మీకి | త్రివికమ 1.1.24) అనే సూత్రానికి షడ్భాషా 

చందికాక ర్త “అచః అచి పరే బహుళం లోపః స్యాత్” అని మాతం వృత్తి 

రచించాడు. “సంది” అనలేదు, 

శేష కృష్ణుడు కూడా తన ప్రాకృత చం(దికలో.“సంధిర్వా పదయోః 
క్వచిత్" (1-18, పుట __ 4) సంస్కృతో కః నంధిః పదయోః ద్వయోః 

ప్రాయేణ భవతి వా! మహీ ఈసరో__ మహీసరో (మహీశ్వరః), వాస ఇనీ__ 
వా'సేశ్సీ (వ్యాసర్షి 

“నాసవర్షగొ (1-10, పుట.5) అసవర్ణే అచి పరే ఇకారోకారయోః 

సంధిర్న స్యాత్ | వందామి అజ (నందే ఆర్య దణు ఇందో (దనుజెంద్రళ) 

“క్వచిచ్చ లుక్ 1” (i158, పుట-5) అచామచి క్యచిచ్చ లుగపి స్యాత్ |. 

తిద శశ! తిఅనీసో। నిశ్వాసోచ్చా్వాసౌ.ణీసాసూసాసా। 
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--ఇలా ఇతడు సందిః-లోపః ౬నే వాటికి క్రచ్చితమయిన భేదాన్ని 

పాటించాడు, 

“ఆఅచః” అనే వాల్మీకీ / (తిల్మెకమ స్తూ తానికి బాల సరస్యతి “ఆచి పరే 

అచో లోపః స్యాత్” (షడ్భాషా వివరణం, పుట_9) అని వివరణం రచించాడేకానీ 

అతడుకూడా “సంధి” పదాన్ని ఉపయోగింపలేదు. 

తద్భృవ రూపనాధన (పవణాలయిన (ప్రాకృత వ్యాకరణాలు సంస్కృత 

వ్యాకరణ (ప్రోక్తాలయిన స్వర వ్యంజన సంధి కార్యాలను తద్భవ రూపాలలోని 

అజ్వికార హల్వికారాలుగా నికూపించడంచేత సంధి విభాగం వాటికి ఆవశ్యకం 

కాలేదనీ, తద్భవరూపాలలోకూడా కాదాచిత్కంగా కనబడుతున్న స్వర సంధులను 

యథాసంస్కృుక వ్యాకరణం (గహించాయనీ, పూర్వ స్వరం లోపించి సరన్వరం 

మిగులుతున్న రూపాల విషయంలో ఇవి సంధి పదాన్ని ఉపయాగింపక లోపసంజనే 

ఉపయోగించినట్లు కనబడుతున్నదనీ ఇక్కడికి సారాంశం, 

వాrణబణియం 7 

స్వరావికి స్వరం పరంగా ఉండి పరిణిషిత రూపంలో కూడా ఏదో ఒక స్వరమే 

నిలిచినట్టయితే వాటిని మాతమే స్వర త వ్యవహరించడం న్యాయ్యుం. 

కా కేవల స్వర సంధులుగా పరిగణించడానికి వీలులేదు. వాటిలో 

స్వరానికి స్వరం పరంగా ఉండడం సంభ పంచినా పరిణీసష్టత రూపంలో వ్యంజనా దేశ 

వికారం కనబడుతోంది. “ఆతి + అంతపమ్” ఇక్కడ పూర్వ స్వరానికి “య్” ఆదేశ 

మవుకోంది. ఇల్లాగే తక్కి-నవీను. కాబట్టి “ఇకోయణచి” (6_1_77) “ఏచో౭య 

వాయావః” (6_1_78y ఇతాదులను కేవల న్వర నంధులుగా పరిగణించక 

పోవడమే సమంజసం. కానీ వీటితో స్వరానికి స్వరం పరంగా ఉండడం జరుగు 

తున్నదికాబటీ, హల్సంధులనడానికి అవకాశంలేదు కాబట్టి భట్టోజీ దీక్షితులవారు వీటిని 
అచ్చంధి [పకరణంలోకే చేర్చారు. కానీ ఇవి గుణవృద్ధిసంధులవంటివి కావు, 

సరిణిషిత రూపాలలో కనిపించే ఈ భేదాన్నీ బట్టి యణాదేశాదులక నివారకంగా 

లీ 
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న్వరసంధి శబ్దానికి పై నిర్వచనం (ప్రస్తుతమవసరమయ్య్యంది. ఈ మేరకు స్వర 
సంధులు అంచే గుణాదులేకానీ యణాదేశాదులు కొవు. 

కాగా పాణీసీయంలోని ఈ స్వర సంధులన్నీ ఏకః పూర్వ పర యోః (1.1.84 

అనే అధికారంలో నివే. అంటీ పూర్వరూప సంధులు పరరూప సంధులు అనే 

విభాగం పాణినీయంలో లేదనీ ఉన్న స్వరసంధులు అన్నీ ఏకాడేశ సంధులే ఆనీ, 
మనం భావించవచ్చు. అందుచేతనే ఆద్గుణః (6_1._87) వృద్ధిరేచి (6_1-80) అకః 

సవర దీర్గ 8 (6-1_101) ఇత్యాదులి వృత్తులలోలాగాన, ఏజి పరరూపమ్ 

(6_1.94) అతో గుణ (6-197) ఇత్యాది పరరూప విధాయక సూత్రాల వృత్తులలో 

'పరరూఫమేకాదేశః స్యాత్” అనీ, అమి పూర్వః (6_1 _107) ఏజః పదాంతాదతి 

(61.109 ఇత్యాది పూర్వరూప విధాయక స్ఫూతాల వృత్తులలో “పూర్వ రూపమే 
కాదేశః స్యాత్” అనీ ఏకాదేశ పదాన్ని విడవకుండా నిక్నేసించారు. భట్టోజి 
దీశీతులవారు, 

“శకంధుః” ఇత్యాది పరిణిష్టిత రూపాలలో పరన్వరం నిలిచిందికాబట్టి వీటిని 

పరరూపసంధులనీ, “శివో౭ర్చ్యః" ఇత్యాది సరిణిషితరూపాలలో పూర్వస్వరం నిలిచింది 

కాబట్టి వీటిని పూర్వరూపసధుఐనీ పరిశోధకులు విభజించి వ్యవహరించడం జరుగు 

తోంది. ఇవన్నీ గుణవృద్ది సవరదీర్త సంధులులాగానే ఏకాదేశ సంధులు మాత్రమే. 
థి ౬95 ఖు 

కాగా గుణాదులనుండికూడా వీటిని వేర్పరచి చెప్పవలసివస్తే పూర్వరూపెకాదేశ 

సంధులు అనాలేకొని కేవలం పూర్వరూప సంధులు_సరరూపసంధులు అనడానికి 

అవకాశాలు తక్కు_న. కానీ పొణీనీయంలోని కేవల స్వర సంధులన్నీ ఏకాదేశ సంధులే 

కాబట్టి పూర్వరూప సంధి అన్నా, పరరూప సంధి అన్నా, పూర్వరూపెకాదేశ సంధి, 
సరరూషెకాదేశ సంధి అనే భావమే లభిస్తుందిగదా! అని ఒక సవన్వయాన్ని 

ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. 

కాగా రావూరి దొరసామిశర్మగారు అప్పకి వీయ భావ పకాశికలో లు ప్ప ప్ప విసర్గక 
స్వర వళి సందర్భాన “ఏజః పదాంతాదతి___అను స్తూతముచే ఏఓ లమీది అత్వము 

భోషించి దాసో౭హాహమ్ అను రూపము సిద్ధించును" __అని వివరించడం సమంజసంగా 
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లేదు. (చూడుడు. భావ ప్రకాశిక లు _ప్పవిసర్గ క స్వరవళి __ భార తి 1969_.మే- 

పృట 67, 66) 

పాణినీయ సంప్రడాయాన్ని బటి ఇలా కేవల స్వర సంధులన్ని ఏక్రాదేశ 

సంధులే ఆవుతున్నాయి కౌబిట్ట (పాక్ళృత వ్యాక ర్హలు ఈ సామంజస్యాన్ని పొటించి, 

పూర్వస్వరం లోపించి పరస్వరం నిలిచినచోటగానీ, సరస్వరిం లోపించి పూర్వస్వరం 

నిలిచినచోటగానీ వారు “సంధి” ___“స్వరసంధి' పదాలను ఉపయోగింనక కేవలం 

లో పశ బ్రంతోనే ఆయా కార్యాలను చక్క-బెట్టుకున్నారు. 

అం/ధం / 

ఈ సం పదాయాన్ని గుర్తించిన చిన్నయసూరి “పూర్వ సరస్వరంబులకు( 

బరస్వరం బెకాదేశంబగుట సంది యనంబడు” (బా వ్యా. సంధి_1) అవి స్వర సంధిని 

ఏకాదేశ సంధిగా నిర్వచించి ఆపరిచ్చేదమూ రా నియమాన్ని పాటించాడు, 

ఏకాదేశ విధానం చెయ్యకుండా పరపదాది స్వరానికి మాతమే లోపం విధించిన 

తావులో_._“అది య శబ్రంబుల యత్తునకు వృత్తిని లోపంబు బహుళంబుగా నగు 

(బా.వ్యా. సంధి45) సంధిపదాన్ని ఉపయోగింపలేదు. “వాక్యావసానంబున సంధి 

లేమి దోషంబుగాదని యార్యులండు” (బా వ్యా. సంధి_55) అనే చోటకూడా 

“సంధి అంటే అసంభవత్వాది హేకువులకో ఏకాదేశ సంధిమ్మాతమే స్వీకరింప 
బడుతుంది. స్వర పరత్వంలో సంధ్యభావాన్నే సూరి ఉదాహరించారు. 

కేతన తన ఆంధభాషాభూషణంలో ఈ సందార్భాన 

అది యిటింతము మీదను 

గదిసిన నాద్యచ్చుడుగు వికల్పముకో6 గా 

లిది కాలియది యన6గంటజే 

తిది చేతియది యని పలుక దెల్హంబగుచున్ 

(ఆం. భా. భూ. 51) 
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అని “ఆద్యుచ్చుడుగు” అన్నాడే తప్ప సంధిపదాన్ని ఉఫయోగింపలేదు. 

ఆంధ శబ్ద చింతామణికూడా ఈ సందర్భంలో “శద్దాత్త చృబ్దాతః"' 

(సంధి_13 అనే స్తూతంలోకి లోపశబ్దాను వృత్తినే ఆభిలషించింది, అన్నన్న.__ 

రూరౌర ఇత్యాదులటో ఆంధ శ ది చింతామణి పూర్వస్వర లోపం విదించగా 

(ఆద్యస్యా_మేడి తే ఆంత లోపశ్చ___సంధి _ 17, చిన్నయసూరి పీటిని కూడా 

ఏకాదేశ సంధులుగానే సమన్వయించాడు.. అయికే ఆద్య'స్యేత్యాది సూత్రాన్ని 

“నానా6ండు” మొదలయినచోట్ల అంతిమాతరలోప విధాయకంగా సమన్వయించే ' సంప 

దాయంకూడా కనబడుతోంది. (వ్యా. నం. స. పుట...250) 

“అపి శ్రదారసేంకఃి” (సంధి 54 ఆనే సూ,తాని ఇత్వనంధి వధాయకంగా 
దథ "లీ ర్ 

కాక ఏశేదరూస సాధకంగా సమన్వయింపదలచిన అతో బలుడు “చారేరుపధాత్మనశ్చ 

లుగ్వా స్యాత్” (సంధి55) అనే అనంతర సూ[తంనుండి “లుక్” పదానికి" 

అపకర్షను కల్పించాడు, అప్పుండిది స్వరసంధి విధాయకం కానేరదు ఈ యీ సమన్వ 

యాలను అంగీకరించిన పక్షంలో ఆంధ శబ చింతామణిలోని స్వర సంథి 

విధానాలన్నీ ఏకాదేశాలే అవుతాయి 

కేశనాదుల నిర్వచనాలను పరామర్శించిన పిదప ఈ ఆంధ శబ చింతామణి 

లోని సంధిని గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ఆస్పకవీయంలోని సంధి నిర్వచనాన్ని (5-52) 
సమన్వయ పరచి, డా॥ అమరేశం రాజేశ్వర శర్మగారు పండిత పరిశోధక ఆమోద 
యోగ్యమయిన అభిప్రాయం వెల్లడించారు. (ఆంధ్ర వ్యాకరణ వికాసము, 
(పథమ, పుట.___.37/2) 

వికృతి ఎినేకోక్తులు /్ 

క్కు శ్రచి శ్సqస్కల్భ తీయో౭పి (పాజో౭ప్యత చ్యుతో భవేత్, (సంధి_3) 
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(పథమే చో తిమే చైవ కియేతో వా భవేత్ చ్యుతిః। (నంధి.... ౮) 

అచో౭చి కుత్రళిల్లోపో బహుళం స్యాత్ (ప్రయోగతః। (సంధి_13) 

ఇత్యాదికారికలతో పరస్వరై కాదేశ సంధులను పూర్వస్వర లోపాలుగా- వికృతి 

వివేకం విధించింది, 

వీటిలో చివరి కారిక హేమచంద్ర , తివికమ లక్ష్మీధర సింహరాజుల వృత్తులను 

స్ఫురింపజేస్తోంది. 

1. లుక్! (8-1 10) 

స్వరస్య స్వర సరే బహుళం లుక్ భవతి! (హైమం. పుట) 

2. లోపః। (1-1 24) 

ఆచక ' అచి పరే బహళం లోపో భవతిః (తిమికమ వృ త్తి. పుట_5) 

3. లోపః। (1124) 

అచో౭చి పరే బహుళం లోపః స్యాత్; (షడ్భాషా చంద్రిక 

4. లోప (32) 

ఆచో౭చి పరే బహులం లోపో భవతి! (\పాకృతరూపావతార.పుటర్ 

“గంగనుకాసె” ఇత్యాది స్థలాలలో సరరూపై కాదేశ సంధివి విధించినప్పటికీ 

పూర్వపదాంత్య స్వరం లోషి2వడమూూ పరవదాది స్వరం మిగలడమూ ఫలితంగా 

కనబడుతోంది కాబట్టి లాఘవై క దృష్టితో వికృతి వివేక కర్త ఇలా పూర్వస్వరలోపం 

విధించడం జరిగిందనుకోవాలి. కానీ ఈ విధానం పాణినీయానికి గానీ (ప్రాకృత 

వ్యాకరణొలకుగా నీ అనుకూలమయినదిగా కనబడదు. 



94 సంస్కృత |పాకృతవ్యాకరణాల (ప్రభావం 

కాతంత బధాశం : 

కాతం| తంలో స్వరసంధిని ఏకాదేశంగా చెప్పినజాడ కనబడదు. ఆతడు 

సవర్ణదీర్హ సంధినికూ డా పరాజ్ణోపంగానే భావించాడు. 

సమానః సవరే దిరీ భవతి పరశ్చలోపమ్। (సూ._24) 
ఆ భు 

పాణినీయంలోని సరరూ'పెకాదేళశాలను పూర సస్వర లోప విధానంతో 

సరిపెటాడు,. 
త్తు 

“హల లాంగలయోరీషాయామన్య లోపః[” (సూ. 28) 

హల లాంగలయోః అన్య లోపో భవతి ఈషాయాం సరతః। 

హలీషా। లాంగలీషా। (భావసేన వృత్తి) 

యణాదేశ గుణ సంరులను విడగొటి ఒకొక్క. అచ్చుకే చెప్పడంకూడా 
లు 

కాతం|తంలో కానవస్తున్న మరొక విశేషం. 

ఏకృతివివేకకర్త చేసిన పె విధానాలకు _ కుత్రచిత్సంస్కృతీయోకిపి 

(పాణో౭ప్య|త___ ఇత్యాదులకు_ బహుళ ఈ కాతంత్ర సం పదాయమే మార్గదర్శక మై 

ఉండవచ్చు. 

ఆద్యంత వరయోరై క్యం సంధిరిత్యుచ్యతే బుధై 1 

పూర్వన్య పరరూపత్వమతై ౦వ నియతం భవేత్ ॥ 

(అధర్వణ కారికావళి సంధి__1) 

వికృతి ఏవేకకారుని ఈ సంధి విర్వచనంకూడా లాఘవ దృష్టిలో చేసినదిగా నే 
కనబడుతున్నా పాణినీయాదులకు అవిరుద్దమయిన సమన్వయంకూడా కుదురుకోంది, 
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పూర్వార్హంలోని వర్హశ బ్లాన్ని స్వరమాత వాచకంగా భావిసే ___ “షష్టి నొనే యోగా” 

(1_1- 5 అనే 'పాణినీయ పరిభాష మేరకు___.ఆద్యంతస్వరయోః స్టానే, వఐకళ్ళం== 

(స్వర) ఏకాదేశత్వం, సంధికి ఇతి=స్వర సంధిరితి, బుధ =ఫాణినీయెః, ఉచ్య తే_ 

అనే సమన్వయం కుదురుతుంది. 

& _త్త్ రార్థంలోమ్మా తం ఇటువంటి అ రుద్ద సమన్వయావికి అవకాశం 

కనబడడంలేదు. పూర్వస్య= పూర్వస్వర స్య స్థానే, పరరూపత్వహమ్ =పరస్వరాదేశత్వ మ్ 

ఆతై9వ_ఆంధ భాషాయా మేవ సంధిరితి నియతం భవేత్ ఆనే అర్థం యథా 

తథంగా లభిస్తోంది. 

అంకే పూర్వ స్వర స్తానంలో పరస్వరం నిలవడమనే విధానం సంస్కృత 

(వొకృతవ్యాకరణ సంప్రదాయాల మేరకు సంధికాకపోయినా తాను దొనిని సంధిగా 

భావించినట్లు అవగతమవుతోంది. “అతె 9వ” అనెచోట “ఆంధ భాషాయామేవ” 

అని కాకుండా “అస్మిన్ వికృతి వివేకే ఏవ” అని సంకో చపరచుకుం కే ఈ 

నిర్వచనం ఆంధ శబ్ద చింతామణా్యదులకు వ ర్రించవలసిన అవసరం ఉండదు. 

అప్పుడు “చ్యుతిః __చ్యుతః __లోపకొ అనే వికృతి వివేక ఎధానాల దానీ 

నిర్వచనంకో పూర్రిగా అనుకూలిసాయి. ఆంధ శబ చింతామణికి పూరకమేకానీ 
వికృతివివేకమొక (పత్యేక (గంధం కాదనుకొన్నా ఈ సమన్వయంవల్ల కా _తగా 

వచ్చే (పమాదమేమి ఉండబోదు. ఏ సమన్వయం చేసినప్పటికీ వికృతివివేకం ఈ 

సందర్భంలో కొతంత సంప్రదాయాన్ని అనుసరించింది అనడమే లెస్స. అనంత 

రాం ధ వ్యాకరణాలు మరికొన్ని ఈ సులభ మార్గాన పయనీంచాయి. (పట్టాభి రామ 

పండితీయం _ సంధి...30, పుట___25) 

“జతుజాదులు” బికేన నంధులా? - 

బాలవ్యాకరణంలో చిన్నయసూరి “బల్లి దాదులు సంస్కృత తుల్యంబులు” 

(ఆచ్చిక__౩) అనే సూతానికి వివరణం (వాసూ 'ముపూ _త్యంబున వీనికి ఉత్వ 

డుజాదులు, ఆమహ _త్వంబున మువర్గకౌదులు, స్రీత్వంబునందు ఆలు శ బ్రముతోడ 

సమాసంబునుంగల్లునని యెజుంగునది”” అనే చోట “డుజాదులు” అని (ప్రయోగించాడు. 

ఇక్కడ “డుజ్ +ఆది”. అని ఉన్నప్పుడు “జమో (హన్యాదచి దం న్ 



రఢీ సంస్కృత ప్రాకృతవ్యాకర కొల [ప్రభావం 

(8-332) అనే పాణీనీయాన్నిజటి జముడాగమం వచ్చి “డుజ్జాదులు” ' అనే 

ద్విత్యరూపం ఉండాలనీ అలా ,పయోగించలేదు కాబిట్లి ఇది సూరి చేసిన విశేష సంది 

అని కొందరు పరిశోధకులు భా ఏంచారు. 

పాణిని జముడాగమాన్ని నిత్యంగానే విధించినప్పటికీ తానే పలుచోట్ల 

తద్విరుద్ద రూపాలను [పయోగించాడు. “సనాద్యంతా ధాతవఃి (3-1-32) “శతనాది 

'కృజ్భ ఉత (3-179) మొదలయిన స్నూతాలలో సన్ + ఆది, తన్ +ఆది_అనే 

చోట్ల ఆ జముడాగమం కనిపించడంలేదు. మహేశ్వర సూతాలు అమన వెంటనే 

“వతి మాహేశ్యరాణి సూ తాణ్యణాొది సంజ్ఞార్ధాని ” ఆనే వాక్యంలో “అణ్ +- ఆది 

అనేచోట జముడాగమం కనిపించడంలేదు. 

పరమ దండిన్ +జా= పరమ దండినౌ అనేచోట జముడాగమాన్ని ఆశంకించి 

“వరమ రండినా ఇత్యత జ ముడ్వారణాయ “ఉజీ చ పదే” ఇత్యతః పరే ఇత్యను 

'వర్తప అజాదేః పదస్య జ ముడితి వ్యాఖభ్యేయమితి శబ్దేందుశేఖరే (పపంచితమ్.” 

“ఆఅనేమాటలు బాలమనోరమలో కనబడుతున్నాయి, (వథమ, పుట. 92) 

“హస్వాత్సరో యో జమ్, తదంతం చ యత్సదం తస్పాత్సరస్య అచో 
నిత్యం జముడాగమః స్యాత్” అనేది భట్టోజి దీషీతులవారి వృతి. 

వీటినిబట్టి “డజాదులు ” అనేచోట జముడాగమం రావలసిన అవసరం 

కనబడడంబేదు. జముడాగమంచేసి ఉంటే విశేష సంధి ఆయేదేమో। 

- వచ్యర్థాముఖ్యకర్మంబునకు( దోడ కువర్హకంబులు . [పొయికంబుగానగు” 

(బా. వ్యా. కారక __ర) అనే సూత్రంలో వచి + ఆర్హ= _వచ్యర్థ అనే రూపం విశేష 
సంధిగా కొందరు భావించారు. 

సంస్కృత ధాతువులను ఇగంతాలుగానూ _శ్రిబంతాలుగానూ గూడా 

నిర్చశింపవచ్చు. “ఇక్ శ్రిపౌ ధాతు నిరేశే” అనే _ సంపదాయం సంస్కృత 

వ్యాకర ణాల్లోసు. సిద్దమై ఉ ప. బాలమనోరమలో “ఏ త్యే ధత్యూర్సు” (6. ఓ89ొ 
అనే మాత వ్యాఖ్యలో ఈ క్రి కనబడుతోంది. “ఏతీతి ఏధతీతి చ__ఇక్ శ్రిపౌ 
ధాతు నిరేశే __ఇతి శవా, = క్షా (బాలమనోరమ, (పథమ, పుట..౨7 ఈ మాట 

మ హాభాష్యంలోనిదే (3- రేటు _108) 
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కాశకృత్స్నంలో “ఇక్ తిపా ధాతు న్వరూపే”  (సూా50) అనే 

సూతం కనబడుకోంది. _ వీటినిబిట్టి వచి..ఏతి ఇత్యాదికాలయిన ఇగంత 

_శ్రిదింత నిర్దేశాలు సంస్కృత వ్యాకరణాలకు తొంగేవేకాసీ లొంగవివి కావని 

స్పష్టం ఆపుతోంది. 

“వచి న్వపి యజాదీనాం కితి” (6-_1—_15) అనే పొణినీయంలో 

“వచ్” ధాతువే, ఇగంతంగానే, నిస్తశింపబడింది. ఆభవతే రజో (7 4—_73) 

బునే సూూతంలో భూధాతువు ల్ని బంతంగా విసశింపబడింది. ఇంకా ఇటువంటి 

నిరేళాలు =సంక్యూకంగా ఉన్నాయి. “సంబ రర్హయో రమి జపోః? (3-2-13)! 

“ఆధికరణే శేతేః” (3—2— 15) ఇత్యాదులు, ఇగంత _శ్లీబింత ఏిర్తేశాలు 

రెండూ సుబంకాలే, 

(పాక్ళత వ్యాకర ణొలలోకూ డా ఇటువంటి నిర్రళాలు (పచురంగా కనబడు 

తున్నాయి. 

“ఆంత్యస్య వచి.__ముచి__రుచి-కు _ భుజాం డోల్'” 

(వాల్మీకి /తివ్మిక మ, 2.444) 

ఈ సూ (తంలో వచ్ ధాతువే, ఇగంతంగానే, ని రైింపబడడం గమనింపదగినది. 

“చేత్ర వర్హ కంబు హేతు కరణంబులకు |గహ్మాది యోగజంబగు సంచమికిని 

బహుళంబుగా నగు” (బా.వ్యా- కొర క__4) అనే సూ తంలో క గొ” ధాతువు 

కూడా ఇగంతంగా నిర్రశింప బడింది. "'భవత్యర్హ ---”” (బా. వ్యా. కారక 28) 

అనేచోట “భూ” ధాతుపు శ్రీబింతంగా నిర్తి ష్టమయిక్టంది. 

ఆంధ శబ చింతామణిలో “రంజతి ఘట్యాదీనాం విందోశ్చసాక్టపి లావుభౌ 

భవతళ€ిః (డ్రియా-33) అనే సూూతంలో *జ్రంజ్బత్రి* అనేది _ శఇిబింతంగానూ, “మట 

| ఆనేది ఇగంకంగానూ నిర్రశింసబడ్డాయి. 

ఆందుచేక ఇటువంటి నిర్రేశాలను కన సంస్క-తాం|ధ సంధులకు లొంగని విశేష 

సంభు ఆగా”” భావింపవలసిన అవసరం లేదు. (ఆంధ పాణిీనీయము..విశేష సంధులు 

భాతితి. మే..19/3). 

| కేల 



సంస్కృత (పొకృతవ్యాకర జాల (ప్రభావం క 

నంనృృచీకరణం టి 

ఈ సందర్భంలోనే మరో విశేషాన్ని కూడా (పనావించాలి. ఆచ్చికౌలను 

సంస్కృతంలో కి తీసుకువళ్ళవలసివచ్చినప్పుడు రెండు రకాల సంప్రదాయాలు వాజ్మ 

యంలో కనిపిస్తన్నాయి. యథాతథంగా న్వీకరించి వాటికే సంస్కృృతటభక్తులను 

చేర్చపే పద్దతి ఒకటి. కొంతవీడౌ.వంటి |పయోగాలు ఇల్లేవి, తిప్పమాంబాకుమారెణ, 

నవన్నయా'ర్యుణ వంటివికూడా ఈ కోవకే చెందుతాయి. కొండవీడు-తిప్పమ-నన్నయ.- 

ఆనే పేర్లు యథాతథంగా న్వీకరింపబిడ్డాయి.. చివరి రెండింటిలో అమ-అయ-అనేవి 
ఉన్నప్పటికీ అవ్వ స్వార్షాన్ని అంటే అంజార్థకతన్సు ఆర్యార్థకతను కోల్పోయాలు, 
అందుకే మళ్ళీ అంబా=ఆర్యు_.శ బ్దాలతో సమాసాలు - చెయ్యడం జరిగింది. ఈ స్వార్థ 

త్యాగాన్ని గు _ర్టించిన | (పాఢ వ్యాక ర ర అప-అన.. అమ_అయ లను ఇట వంటిచోట 

ఆగమమా(త్రాలుగా ఏధించాడు. ఇలా యథాతథంగా న్నీ కరించినప్పుడు వాటికి అన్య 

పదాలతో సంస్కృత సంధుకే జరుగుతున్నాయి. 

ఏమ్యాదులు, ఆల్వాదులు, పడ్వాదులు అంటూ సూరి గణనిస్దళ ౦ చెయ్యడం 

ఈ మార్గానికి అనుసరణమే. ఏమిః ఆదిః యేషాం తే ఏమ్యాదయః అనీ విగహం 

చెప్పుకోని “ఏమ్యాది" అనే సిద్ద సమాసాన్ని తెలుగులోకి (పాతిపదికంగా తెచ్చు 

కోవారిన్న:మాట., బలా యభాతథంగా నీక రించి నిరేశించడంలో లాఘవంళోపాటు 

స్నషతకూడా ఉంది అనడం విర్వివాదాంశ౦. 

కాగ్యా భాషా కరీకరించే నరపదాయం రెండవది. రెంటచింతలవారిని ద్వితిల్యతి 

జీవారనడం, గాలి నరసయ్యగారు (పభంజనం వారన్వడ౦ ఈ '(శేణిలోప.. 

పాయస్తు స్యాత్ కిమూడిక స్యేతజ్క దారార్టే!త ఉదపి రక ఆదరిళపొది శద్దేతు 
పత్వర్ధే _విందుతోవకౌ_ఇత్యాదికమైన చింతామణీ__ఏకృతి వివేక నిర్చేశాలు 
ఈ సద్దతికి చెందుతాయి. వీటిలో స్నషత ఒకింత తృగ్గిండనడమూ నిర్వివాదాంశ మే, 

॥ టె న 0 

ఏమి ఇత్యాదులు, ఆలు ఇత్యాదులు అవి సానుకరణంగా చెప్పడమూ, విమాదులు, 

ఆలాదులు అవి తెలుగు సంధితో చెప్పడమూకూడా కనబడుతున్నాయి. 

+ 
pp 
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“అపదం న [పయుంజీత” అనేది సంస్కృత _ వ్యాకర్తలకు అకీరాలా 

వేద వచనం ఆయికింది. “ను పిజన్తం పదమ్” (1._4.__14) అనేది పద 

స్వరూపానికి పాణినీయం ఇచ్చిన నిర్వచనం, సుబంతత్వంగానీ, తిజ _న్లత్వంగాసీ 

లేనిది అవదం అవుతుంది. ఆది (ప్రయోగార్హంకాదు. అందుచేత (ప్రయోగంలో 

సుప్పులు వినిపించని అవ్యయాదులకు పదత్య సిద్ధికోనం సుబంతత్వాన్ని కల్పించు 

కోవడం వారికి తస్పవిసరి అయ్యింది. 

జై నేందుడు “సుమ్మిజ నం పదమ్” (1.._2--100) అవి పదాన్ని 

నిర్వచించాడు. సుబంతత పాణినీయమే. “మిజంతత” ఇతని మార్పు. పాణినీయంలోని 

"తిజ నమ్ అనే పదం ఇందులో 'మిజ నమ్ అయ్యింది. 

ఈతడు పరుషల వరసలో కొంత మార్పుచేశాడు. పాణిని పథమ. 

మభ్యమో త్తమ పరుషల వరసలో సర స్మైపద._.ఆత్మనేవద (పతకయాలను చెప్పాడు. 

తీప్_తస్._మి..అవి (పారంభమె ఇట్ _వహి__మహిజ్ అని ముగు స్తున్నాయి. 

కాబట్టి “తిజ్” అనే (ప్రత్యాహారం (క్రియా విభ క్తి సర్వస్వ బోధకంగా సిద్ధించింది" 

కాగా జె నేందుడి వరస ఇది- 

సిప్_థస్..థ, 

తీప్__తస్..యి 

ఇట్ _.వహి_మహి, 

థాస్_ఆధామ్..ధ్యమ్, 

త_ఆతామ్..యడ్. (2.4.64) 
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ఇందులో ఉ తమ పురుష ముందుకి వచ్చింది. మధ్యమ (ప్రథమలు తరువాత 

వచ్చాయి. అందుచేత “మహిజ్” లోని జకౌరాన్ని “యొ కు ఇద్వర్హంగా తగిలించి 

“మిజ్”” అనే (పత్యాహారాన్ని కల్పించాడు. "“రుజోజకారః (పత్యాహారార్థః। 

అని ఆభయనంది వ్యాఖ్యలో తెలియజేశాడు. (జై నేంద్రం. పుట..361)2. 

పాణినీయంలో [పథమ పురుషకు సంబంధించిన నిర్వచనం. మధ్య మో త్తమ 

పురుషల. విర్వచనాలతో ముడిపడి ఉండి. యుస్మద్యువవదే సమానాధికరణే 

స్తానిన్యపి మధ్యమజ”. (14-105) అని మధ్యమను చెప్పి, “అస్మద్యు త్తమజ 
(14107) అని ఉత్తమనుచెప్పి, ఆటు పెన్కి ోశేషే (ప్రథమణి” 

(1-4..108 “మధ్యమో త్రమయోః ఆవిషయే (పథమకః స్యాత్” అని చెప్పడం 

జరిగింది. జై నేందుడు అస్పష్ట విషయకమయిన (ప్రథమను ముందుంచడం కన్నా 

ఉ తమను ముందువెప్పడర ఉత్తమమని. 'భావించి ఉండవచ్చు. ఏదొ-కొంత మార్చు 
చేశాడు.__సుబండం మిజి నం చ శబ్రరూపం సద సరజం భవతి...” అని అభయ 

నంది వివరించాడు, (పుట..రిరి). 

నుబంతత : 

(పొక్ళత వ్యాక ర్లు సదస్వరూపానికి (వతేకంగా నిర్వచనం ఇచ్చినట్లు 

కనబడదు. కాగా వీరుకూడా ఈ సంస్కృత వ్యాకరణ సంపదాయాన్నే ఆశుసరిం 

చారనడానికి ఆధారాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇదంత శబ్దాలమిద స్నువత్యయ స్తితికి 

ఇంచుమించు అందరూ లోపమే విధించారు. సోర్లుక్ ?. (వాల్మీకి | త్రివిక్రమ, 4.6) 

“ఇదుదంతయోః సోర్తీర ౩”, ((పాకృత కల్పతరుః, 11-4). వీటినిబటి 
దెయి ల 

(ప్రయోగార్హ మయిన వడం అవ్వాలి అంశయే. సుబుత్స త్రి తప్పనిసరి అనేది వీరి 

1... సుమ్మిడంతం పదమ్” అనే డకారపాఠం (టొ అప్పుతచ్చు. 
(దై నేందం, పుట-ర88) 

లిపిలో జ క్కి డ కి ఒక చుక్కెగదా. లేడా. 

ఆంధ వ్యాకరణ పరిశోధకులు కొందరు ఈ డకారపాఠాన్ని 

యథాతథంగా ఉదాహరించారు. 
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అభి పాయం గా (గహొంపవచ్చు. ఇలాగే (కియాపదాలకు తిజన్వతనుకూడా వీరు 

(పతివాదించారు, 

యే ధాతవో౭[త (పధితా హలంతాః। 

తే ప్రాకృతేష్పేవ భవంత్యదంతాః॥ 

వదంతి తేభ్యో హ్యుభయం పదం చ। 

తిడ న్హ కార్యాణి యథా | క్రమేణ॥ 

(పాకృత కల్పతరుకి.సస్త మ _చదిక_పుటి..36) 

తత్సమ రూప సాధనను కొంత వరకు చూపిన కేతన, అచ్చి-గొరి-వాజీ.. 

హోత__ధాత__ఇత్యాదులన్నీ (పప్రయోగార్హాలు అన్నాడే తప్ప వీటి సుబంతళను గురించి 

స్పషంగా చెప్పలేదు. (ఆం. భా. భూూ24. 32, 33). కానీ... 
ల | 

మును సంస్కృత పదముల పి 

దిను౭గు విభ కులు ఘటించి కేటపడ(గంజె 

ప్పిన నది తత్సమ మన(జను 

వనము._.ధనము._.పుఠకుషుండ బల_..వసుమతి యన(గన్ 

(ఆం. భా భూ..20) 

ఈ మాటనుబట్టి సంస్కృతాలమీద సరాసరి తెలుగు విభక్తులను చేర్చుకో వాలని 

తెలుసోంది. “వసుమతి” ఇత్యాదులలో తెలుగు విభక్తులు వివిషించకపోతున్నా 

వాటికి సంస్కృత సిద్దమయిన సదత్యం ఆవ్యాహకంగా ఉంటుందని కేతన థభాగంచాడా; 

ఆనేది సందేహం. విన్నకోట పెద్దన కూడా_ 

విందు విపర్గంబులు( గడ 

నందిన పొల్లులును దక్కి యంధ విభక్షుల్ 

పొందుగ సంస్కృత పదముల 

ముందటి దెన నిలుప నందముగందెను(గయెన్ 

(కావ్యాలంకార చూడామణి, 9.14) 
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అవీ కేతనలాగానే నిర్వచించాడు. 

సంస్కృత పదాల చివరనున్న విసర్గ వ్యంజనాలకు లోపం విధించే పద్ధతి 

(పాకృత వ్యాకంణాలలో అంతటా ఉంది. 

పదాంతస్య హలో లోపః ((వొకృత కల్పతరుః, 1.1.5). 

అంత్య హలో౭శదుకీ। (వాల్మీకి /తివ్మికమ, 11.45. 

ఢశష కృషుడుకూడా.__ 
య! 

ఐ_బొం ల్ల కల్ల ప-బు-బూ_ణ.ఛా.ప్పుత శ షాస్సర్షః। 

చతుర్చీ భ్యసి, (పాంకే హల్, జ ఖు నాః పృథక్, ద్వివచనం। 

నాష్టా దశ (పొక్ళతే॥ ((పాకృ్ళృత చందిక, 1.13, 25) అని స్పష్టం 

చేశాడు, 

బుదంతాలను తత్సమాలు చేసేటప్పుడు [పథమకవచన రూపాల తుది దీరాలను యు ఖు 
(హస్వాలు చేసుకుం"టేచాలు క ర_.భ్ర ర ఇత్యాదిగా _పయోగార్లాలు అయిపోతాయి ఆశా దీ ల 

ఆలాగే అనేకాచ్కాలయిన ప్రీలింగాల చిరాలకూను. 

వెలయయుబు కౌరాంత పదా 

దుల దెను6ంగుగ6 జేయచోటందుది నిడుపులు గు 

జ్ఞాలు సేయందగు నృపులకుం 

జలుక్యపతి క ర్హ-భ ర్ర-సంహ ర యనన్, 
pn 

చి లింగంబుల ఒప్పులు 

వాలాయము నుడుస( దెనుంగు వచనములగు నం 

దాలోల స్రీ శ్రీ హీ 

ను లపిత దీ అను లపి ములు దక్క_((దిక్కిన వెల్లన్ . 

(కావ్యాలంకార చూడామణి_9_31, 32) 
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Ace NC: 726 | 
ఈ మొదలయిన పెద్దన మాటలనుబట్టి ఈకడుకూడా వీటికీ సుబంతత 

అవసరమని భాఎంచినట్టు కనబడదు. కాగా ఇద్రరూరూడా “సంస్కృ్బృక పదములను 

అనే మాటను విడవకుండా అనడాన్నిబిటి వీటికి సంస్కృత సిదమెన పదత్వం.___ 
శ my. 

(పథమైకవచనరూపాలు కాబట్ట __ తెలుగులో కూడా అహాతంగా నిలుస్తుందని 

భావంచాంనుగ వచ్చు. 

రూప సాధన నరళీ 

ఆచ్చికాలకు గానీ, తత్సమాలకు గానీ (ప్రయోగయోగ్యత సిద్ధించాలంళే 

సుబింతత తప్పనిసరి అనే సపదాయం ఆంధ శబ్ద చింతామణీలో స్పష్టంగా 

ఆనుసరింపబడింది ఈ మేరకు ఆచ్చికాలను ప్రీసమాలుగా విభాగించి (పథమైక 

వచన వివక్షలో స్నుపత్యయలో పాన్ని విధించడం జరిగింది. (ఆజంత___16/7) 

కాలంత శబ్దాలకు కూడా, ఉ_త్వద్విత్వాలను చెప్పిన రరువాత “ ఆగుణవతాలి 

సర్వహలాం సోర్లోపః " (హలంత_177) అని ఆంధ శద చింతామణి సులోప 

విధానం చేసింది. 

పీటినిబట్టి తెలుగు వ్యాకరణాలలో (పకృతి ప్రత్యయ విభాగంతో రూప సాధన 
ఆంధ శబ చింతోమణిలో ఒక (కమపద్లతిక్ వచ్చిందని భొఏంచవచ్చు. ౮ ది Sets ల చ 

నువ్వుల గొనంలొో "ఈ ఇన క విధానం : 

సంస్కృృతాచ్చిక (పొతిపదికలకు ముందుగా సుప్పులను వివషీంచి వాటి 

స్థానంలో ఆయా తెలుగు విభ క్తి పత్యయాలను ఆదేశించడం ఆంగ ధశ బచింతామణిలోని 

విశేషం. మహతస్ఫోర్దుజనితో భవేత్సుంసి_ సోర్లుగిత8__ స్యాదమహతాం విళక్తొ 

సోళ్చ మూ _.. టాసశ్చేతః___అందు జీపః___అనుతాం స్త్రియాంఇత్యాదిగా అన్నీ 

సూత్రాలూ దీవికి (పమాణంగా నిలుసాయి. 

ప్రాకృత వ్యాక ర్తలుకూడా తమ తబ్భవరూప సాధనను ఇదేవిధంగా చేశారు. 
సంస్కృత ఏభకుల స్థానంలోనే పాకృతీయ విభక్తులను (వికృతులను వారు 

ఆదేశించారు. 

14) 
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టాణః। (చండ__6) 

బాం భఖిసః। (చండ___ర) 

టా ఆమో ర్రశి। (హైమ, 8-3-4) 

లీసో హి వొ హిం! (హైమ, 8.37) 
పీంకో తో దో దుడ జసిస్! (వాల్మీకి /తీవ్మికమ, 2-26) 

హిం ఖిసః। (పురుషో త్రమ్మపాకృతానుళాసనం, 5.4) ఇత్యాదిగా ఎన్నయినా 

దినికి ప్రమాణాలు చూపించవచ్చు. కాగా వీరు (క్రియా విభ కి (పత్యయాలనుకూడా 
"తిజిల స్తానంలో నే చెప్పుకో నడం విశేషం. 

ఏకార సతిపోః జజా। (ప్రాకృతానుశాసనం, 6.28, పుట...!60) 

తీప్ రు, సిస, మీబ్మ నాంది ని సిధ మిమాఃి। 
“6 ఆవాలూ యో 

((పాకృతానుశాసనం, 9_66, పుట-163) 

అయితే వీరు పొణిీనీయమయిన దళ విధ లకార ఏభాగాన్నీ, వికరణ (ప్రత్య 

యాలనూూ, పర ప్మైపదాత్మనేపదాలనూ, కచ్చితంగా పాటించలేదని - ధాతూనాముభయ 

పదిత్వం హలంతానాం చాదంగతా (వాకృత కల్పతరుః, 6_1, పుట. వ 

ధాతోః పర పెాపదం (ప్రాయః! (పాకృత కల్పతరుః, 9-65, పుట... 163), 

ధాతోః హలంతస్యాదంతో లోప్యో వికరణాః కంచిత్ । 

(శేష కృష్ణ, (ప్రాకృత చంద్రిక, 7-1, పుట, 94, 

ఇత్యాది వచనాలనుబటి Ty 

సంస్కృృతభవ రూపాలలో సంభపించిన వర్ష వికారాలను [పకృతి (ప్రత్యయ 

విభాగంతో నిర్వచింపబూనుకొన్న (పాకృత వ్యాకర్త రలు ఈ పాణినీయ సరపదాయాన్ని 

అనుక రించడంవల్త వారి వ్యాకరణాలచే సాధింపబడిన రూపాలకు: సుబరతత్క, తీజంతత 
సిద్దించి సదళ్వమూ (ప్రయోగార్హ త__లఖించాయి. ఈ ఆనుకరణంలో గొప్ప సౌలభ్యాన్ని 

పీరు పొందారు. 

ఆంధ శబ్ద చింతామణి (క్రియా రూప సాధనలోకూడా ఈ |పాకృత. 
వ్యాకరణాల పద్దతిని అనుసరించిందనడానికి ప్రత్యకొధారాలు లేవు. లకారవిభాగం చేసినా 



రూప సాధన నర? 10? 

డ్రియావిభ క్తి (సత్యయాలనుమ్మాతం._ “వ్యతి రేకార్దే లృటి లటి డుజ్ స్యాత్” 
కియా---1 ౧ ఇలా దిగా సాకొత్తుగా న విధించింది తప్ప శిజుల స్తానంలో 

విదించలేదు. 

"ద్రథమైక వచన లోవః తద్ద ర్మాతీతయోః |క్రియాణాం స్యాత్” ((క్రియా--16) 

అనే సూతం దగరకూడా “తద్ధర్మార్హై చ క్రియ ణాం ప్రథమ పురు షెకవచనసక లోపః 

స్యాత్” అని వాథ్యానించాడే తప్ప తిప్పును చేసుకొని దానికి లోపం చెప్పాలని 

ఆ హోబలసండి తుడు భావించలేదు. (కవిశిరోభూషణం__పుట__239) 

కానీ ఆరుణాచల శాశ్రిగారు డజాది (క్రియా విభక్తి (ప్రత్యయాలను 
తిజుల స్తానంలోనే ఆదేశాలుగా వ్యాఖ్యానించారు. (కవిశిరోభూషణ వివృతి, 

బాల వ్యాకరణ వద్దతి : 

అనంతర కాలంలోని చిన్నయసూరి తన తొలి వ్యాకరణాల్లో ఆం(ధ శబ్ద 

చింతామణిలాగానే సుప్పుల స్తానంలో తెలుగు విభక్కు లను విధించాడు. 

డుముపులవసు సః। (అజంత —7) క 

అమో నుః। (ఆజంత___5) 

చేత కోడ టానః। ( అజంత __9) 

ఇత్యాది విధానాలు అతని సంస్కృత సూత్రాం ధ వ్యాకరణంలో ఉన్నాయి. 

పీని నూకు డజగు; (తత్సమ.___36) 

సుజస్సులకు దివియగు। (తత సమ) 
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ఇత్యాది విధాణాలు అతని ఆంధ శబ్లానుశాసనంలో నూ ఉన్నాయి. కాగా బాల 

వ్యాకరణంలో చూ,కం సంస్కృృతాచ్చిక (పొతిపదికలకు రెండింటికీ సాతొత్తుగా పిభ క్తి 

(పత్యయాల విధానం చేశాడు, 

కానీ స్ర్రీలింగాలకూ, గిరి, వాక్కు; మొదలయినవాటికీ (పథమా విభ క్రి 
ఐక వచనంలో సదత్వ సిద్ధికోసం స్నువత్యయాన్ని చేసుకోవడమూూ దానికి ఆయా 

స్ఫూతాలకో లోపాన్ని చెప్పుకో వడ మూ తప్పనిసరి అవుతోంది. చ సందర్భాలలో 

వ్యాఖ్యాతలందరూ ఇదె విధానం ఆనుసరింఛినట్టు కనబడుతోంది. బహుశ సూరి 

ఉద్దేశించి నదికూడా ఇదే కావచ్చు, (పథమెక వచనలోప విధాయక సూతాల ఆంతర్యాన్ని 

(బా. వ్యా. తత్సమ.___44, 57) సూరి వాచ్యం చేయలేదు. 
“హరి ఇత్యాదులలో డజ్వర్తక (ప్రాప్తికి అవకౌశం ఉంది కాబట్టి దానికే లోపం 

చెప్పవచ్చు. గిరి ఇత్యాదులకు సుుపత్యయలోపంళో పదత్వాన్ని కల్పించుకోవలసిన 

ఆవసరం తప్పడంలేదు. ఇది మహత్తు కాదు కాబటి డుజ్వర్లకం రాదు. అదంతత లేదు 

కాబట్టి ల రకం రాదు. ఉదంతత లేదు కాబిట్ట వువర్ణకం రాదు. అందుచేత గిరి+సు 

అనుకొని “ఇగ్గా_"” నూతంతో స్ముపత్యయలోపం చేసి పదత్యాన్ని కల్పించుోవాలి. 

ఇటువంటి ఒకటిరెండు సందర్భాలను విడిచిపెడితే బాలవ్యాకరణంలో అన్ని రూసాలూ 

సాకెతుగా తెలుగు విభ క్తులను చేర్చుకోవడంతో నే సుసాధాలు ఆవుతున్నాయి. 

వదత్వం నిద్ధింవదా గ 

“86 స్నూతము మొదలు 95 సూ తము వజకుందెలుంగునందలి (ప్రత్య 

యములు చెప్పంబడీనవి, ఏతదంతములు పదములు కాంజాలవని తలంచి చింతామణి 

తెలుంగు నామములమీ(ద సంస్కృత సుప్పలనే నిల్సి వానికి ఈ తెనుంగు (పత్యయముల 

యథానిర్జిష్టముగ _నాదేశించినది. (క్రియలనుగూడన'"పే యనంగా( (గ్రియల'పెని 
సంస్కృతములోని తిజ్_సత్యయములను నిల్చి వానికిందెన్ను పత్యయములనాదేశించి నది. 
ఇట్లు చేయటవలనం దెలు6గు శబ్రములన్నియు(బదములై , “ఆపదంన 

(పయుంజీతి” అను భాష్య వచనమునకు విరుద్ధముకానివై కావ్యాది (గంధ [ప్రయోగ 
యోగ్యములు అగుచున్నవి. దీనినే శాస్త్రీయ సంప్రదాయమని యందురు (పయో 
జనము లేకుండ వింత పెద (ష్మకియనాశయింపనేల యని శంకింపంజనదు. దీని 

న్నాశయింపకున్నచో భాష సంప్రదాయ విరుద్దము, నశాశ్ర్రీయము నగును __”. 
(కవిశిరోభూషణ నివృతి అజంత, పుట_281) 
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అరుణాచలళొనస్త్రిగారి ఈ మాటలనుబిట్ట ఆంధ శ్రద్ద చింతామణి నం(ప 

దాయాన్ని అనుసరింపని బాలవ్యాక రణాదుల్లో శాధింపబడుతున్న తత్సమాదులకు వేటికీ 

పదత్వమే సిద్దింపకపోవలసివస్తున్నది. ఈ అభి పాయం సమంజసం కానేరదు. 

పాణినీయ (పోకాలయిన సుప్పులుగానీ, తిజులుగానీ యథాతథంగా తెలుగులో 

నిలవవు. కాగా “సుప్రజ స్తం పద్” ఆనే విర్వచనం తెలుగుకి లాక్షణికంగా సరిపడు 
తున్నదేకానీ యౌగికంగా సరిపడదు. ఆంధ శద్ది చింతామణి సుప్పుల స్తానంలో 

నామ విభక్కులను విధించింది కాబట్టి నామ విభ_క్తక్టంతాలకు సుబంతత స్టానులనుబిట్ట 

సిద్దించిన్తా (కియావిభక్తులను తిజుల స్తానంలో విధించలేదు కాబటి క్రియా విభ క్తక్టం 

తారకు తిజంతత సిద్ధింపదు. అందుచేత తెలుగులోని [కియలు పదాలుకాకపోవలసి 

వస్తున్నది. ఈ అసామంజస్యాన్ని వారించడంకోనమే అరుణాచల శాత్రిగారు 

(కియా విభక్తులనుకూడా తిజులకు ఆదేశాలుగా వ్యాఖ్యానించారు. 

సంస్కృతంలో స్వాదులు నామ విభక్తులు. తెలుగులో డజాదులు నామ 

విభక్తులు. స్వాదులకున్నశ్తు (ప్రథమాది నంజైలు బాల వ్యాకరణంలో డుజాదులకు 

విధింపబడ్డాయి. తదంతాలకు సుబంతథకోపాటు (పథమాది విభ క్హ్రంతత సిద్ధిస్తాంది. 

డుముపులు (పథమ (తత్సమ! ఇత్యాది విధానాలవల్ల వే తెలుగులో నామ 

విభక్తు లకు న్వాదితుల్యథ్వమూ, తధంతాలకు సుబంత తుల్యత (మూ లభిస్తుంది. నామ 

విభక్తు లనన్నింటినీ దేనికడిగా ప్రత్యేక సూత్రాలతో విధించిన బాలవ్యాకరణం, తత్సమ 
పరిచ్చేదాదిలో ఆయా నామ విభ కులకు (ప్రథమాది సంజ్ఞలను చెప్పడంలోని ఆంతర్యం 

ఇదిగానే భావించాలి. 

ఇల్లాగే |క్రియాపరిచ్చేడంలో లకారస్తానంలో విధింవబడుతున్న డుజ్ _రు, 

వు_రు, ను_ము లకు ((క్రియా_8) “ఆందు వళుసను రెండేసి సథమ మధ్యమో త్ర 

మంబులనంబడు” (1కీయా-9ొ అని చెప్పడంవల్ల తిబాది తుల్యళ్యమూూ తదంతాలకు 

తిఖ_న్హతుల్యత్వమూ సిద్ధిస్తుంది. తెలుగు వదాలకు “సు ప్తిజ నం పదమ్” అనే నిర్వ 

చనం లాక్ణికంగానే కానీ యథాతథంగా అన్వయింవదు కౌబిట్లి ఈ పద్దతిలో బాల 

వ్యాకరణం పాటించిన సం(ప్రదాయంవల్ల తెలుగులోని తత్సమాదులకు పదత్వం 

సిద్దింపక పోవడమూ (వయోగార్హత లేకపోవడమూ మొదలయిన [వత్యవాయాలను 

ఆకశంకించుోవలసిన అవసరంలేదు. 
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మడుయునన్ 4 

ఎ ప్రాతిపదికకె నా ముందుగా సంస్క్ఫ్ఫత విభ $5 క్రీ (పత్యయాన్ని వివకీంచు 

కొని దాని స్థానంలో తెలుగు విభ క్తి (ప్రత్యయాన్ని ఆదేశింపజేసుకో వడమనే ఆం(ధ 

శబ చింతామణి (ప్రణాళికను అనుసరించే సకంలో ఈ "ఘటమునన్” అనే రూపం 

బాలా తేలికగా సాధింపబిడుకోంది. కానీ ఈ (ప్రణాళికను అంగీకరింపక (ప్రాతి 

పదికలపె సరాసరి తెలుగు విభక్తులను చేర్చుకొనే (పకాళికను నీ కరించిన బాల 

వ్యాకరణ మార్గంళో ఈ రూపం దుస్పాధమ వుతోంది. ఎలాగంటే. 

“ఘట” అనేది (ప్రాతిపదికం, ఇది అదంతం. దీనికి స ప్పమీ విభ క్రిలో 

నవర్తకాన్ని వివకీంచాలి. అయితే స ప్తమీ నవర్షకం ఉదంతాలయిన జడ వాచకాలకే 

వస్తుందని. “ఉకారాంత ఆకంజనన నవర్తకంబునగు” (బా.వ్యా. కారక __ 18) 

అనే సూతంవలు తెలుసోంది. ముగాగమం వచ్చినట్లయితే ఈ (పాతిపదికం 

ఉదంతంగా మాంితుంది కాబట్టి అప్పుడు దానిమీద స_ప్పమీ నవర్హకం చేసుకునే 
అవకాశం కలుగుతుంది. కానీ మువర్ల కేతర విభ క్తి ఏదో ఒకటి నిమి తంగా ఉం'మెనే 

తప్ప ఆ ముగాగమం వచ్చే అవకాశం లేదాయె. “వానికి మువర్ల కేతరంబై న విభ క్రి 

పరంబగునపుడు ముగాగమంబగు” (బా,వ్యా. తత్సమ-40) అనే సూతం ఈ 
విషయాన్ని స్పషంగా చెబుతూనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ ముగాగమం వప్పేనే 

తప్ప ఉదంతత్వం సిద్దింపదు కౌబట్ట నవర్ణ కం రావడానికి పీలులేదు. నవర్హ కం 

ఉంటేనే తప్ప విభ క్ర పరిత్వం సిద్దింనదు కాబట్టి ముగాగమం రావడానికి పీలు లేదు. 

ఇదొక రకమయిన 'అన్యోన్యాశ్రయ దోషంగా కనబడు తోంది. 

సదత్వ సిదికోసం సుపత్యయాన్ని చేసుకోవడం బాల వ్యాకరణంలోనూ ఉన్న 
విషయమే కదా, అందుచేత “ఘటమునన్” ఆనేరూపం దగరకూడా చింతామణి 
(పణాళికను ఆంగీకరించి స పమ్యేకవచన వివక్షలో ముతా జ్ పత్యయం౦ చేసి, 

తన్నిమి తకంగా ముగాగమాన్ని సాధించుకొని అటుతరువాత జి పతయ 

స్తానంలో నవర్ద కాన్ని ఆదేశించుకొంటే సరిపోతుంది. అనేది ఒక విధమయిన 
నమన్వయంగానే కనిపించడం వాసవం. కానీ ఇది బాల వ్యాకరణ [ప్రణాళికకు 
పూర్తిగా విరుద్దమనే మాట అంతకన్నా వాస్తవం. ఎందుకంకే ఇటువంటి [పణాళికను 
అనుసరించిన చోటు బాల వ్యాకరణంలో మరొకటి కనిపించడంలేదు. సదత్వసిద్ధికో సం 
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తప్ప మరికెక్కడా ఇతడు పాటించనీ_పై గా సరిహరించినా ఇటువంటి _పణాళికను 

ఈ ఒక్కచోట ఆవసరంకోసం ఆదరించడం సమంజసం కానేరదు. 

పాణినీయంలో “శడే* శిఈః” (1-3-60) అనే స్నూశ్రందగ్గర భాష్యకారుడు 

ఇదేరకమయిన శంకను లేవనెత్తి సుదీర్హ మయిన చర్చను చేయడం జరిగింది శి _థ్వ 

విశిషమెన 'శద్” ధాతువునకు పరంగా ఉన్న సార్వధాతుక లకార స్థానంలో ఆత్మనే 

పద (ప్రత్యయాలు వనాబి అని దానికి వృత్తి. లకార స్థానం ౯ పరస పద 

(పత్యయాన్ని గాస్, ఆత్మనే పద (పత్యయాన్ని గానీ చేసుకొన్న తరువాతనే ఏకరణ 

(పతయాలను చెయ్యడం పాణినీయ సం| పదాయం. కాబట్టి ఇక్కడ శద్ ధాతువునకు 

పరంగా ఉన్న అకార సానంలో ఆత్మనే పద (ప్రత్య మాన్ని చేసుకొంయేనే తప్ప శి త్వ 

విశిషమయిన వికరణ [పతయం_శప్_రావడానికి వీలులేదు. శిత విశిష్టమయిన 

వికరణ |పత్యయం (శప్) వస్తే నేతప్ప “శద్ దాతువునకు శి త్వం సిద్ధంపదు కౌబిట్టి 

లకార సానంలొ ఆత్మనే పద [పత్యయాలను చేసోవడానికి వీలుకుదరదు. సరిగ్గా 

మన ఇబ్బందివంటిదే ఇదీను. 

అయితే. దీనికి భాష్యకారుడు ఒక మార్గం చూపించాడు. సమనంతర 

భవిష్యత్తులో చేయబోతున్న ఆత్మనే పద (పత్యయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుగా 

వికరణ (పత్యయాన్ని (శవ ఎవజీంచుకో వాలనీ అప్పుడు ఆరకంగా శద్ గాళవునకు 

శి త్వం సిదిస్తుంది కాబట్టి లకార సానంలో ఆత్మనే పద్మపత్యయాలను విపక్షీంచమువి 
— థాని లట య 

చెప్పడం ఈ సూత తాత్సర్యమనీ తెలియజేశాడు, (భాష్యం, 1.3.2, పుటలు, 267 

నుంచి 2/2). భట్లోజి దీక్షితులవారుకూడా దీనిని సం గహాంచి చెప్పారు. “శిద్భావినో | 

అస్మాత్ ఆత్మనే పదం స్యాత్”. 

ఈ సమన్వయానికి (పోద్బలకంగా ఈ తావున “వికరణభ్యో నియమో 

బలీయాన్” అనే పరిభాషను భాష్యకారుడు పేర్కొన్నాడు. 

భాష్యుకర్త చేసిన ఈ అర్హ నిర్ణయాన్ని ఉదో్యోత వ్యాథ్యాకృత్తు నాగేశ భట్టు 
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వీరు చేసిన ఈ సమన్వయాన్ని మన (పస్తుత రూపసాధనకు వినియోగించు 

కోవచ్చు. సమనంతర భవిష్యత్తులో తప్పనిసరిగా వివకింపబోతున్న సప్తమి విభ క్తి 

(పతయమయిన నవర్ణకాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుగానే ముగా గమం చేసుకొని 

అప్పుడు (ప్రాతిపదిక ఉదంతం అయ్యింది కాబటి నవర్హ కం చేసుకోవాలి. ఇలా కాని 

పక్షంలో “ఘటమునన్” అనే రూపొన్ని కేవలం బాలవ్యాకరణ సూ[తాలకో ఆ సంప 

దాయంతో సాధించలేము. మార్గాంతరాలు మృగ్యాలు. 

అయికే ఈ పద్దతి సమన్వయం చిన్నయసూరికి సమ్మతమవునా? అనే 

సందేహం కలుగుతుంది. సమ్మతమేనేమో ఆని అనుమానించడానికి తగిన ఒక 

ఆధార బేశం లేక పోలేదు. “ఉకౌరాంత జడంబునకు నవర్షకంబునగు అనే 

స్నూతానికి ఆధార వాచకాలు మూడింటికీ ఉదాహరణలు ఇవ్వవలసి ఉండగా బొపశ్లేషిక 

వై షయికాలకు మాతమే ఇచ్చాడు. అవి రెండూ ఇవి_“ఘటంబున జలమున్నది”, 

“'మోకమునవిచ్చంగలదు". అల్లాగే ఉదంత జడంబు తృతీయకు నవర్షకంబునగు 

(కారక __23)._అనే సూత్రం దగ్గర “రాము(డొక్క- బాణంబున వాలిం గూలనే సె” 

ఆని ఉదాహరించాడు. నవర్రక (ప్రసంగం వచ్చిన (పధాన స్ఫూతాలు ఈ రెండింటి 

దగ్గరాకూడా సహజోదంతాన్ని ఒకదానినయినా ఉదాహరించకుండా మూడింటినీ 

కృృతకోదంతాలనే __. అందునా ముగాగమవశ ౦వల ఉదంతాలయ్యే వాటినే ఉదాహరించ 

డాన్నిబట్లి “నవర్ణకాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని Sa ముగాగమం చేసుకోండి” అని 

చిన్నయసూరి సూచిస్తున్నాడేమో! 

ఈతడు తాను అనుసరించిన సంస్కృత వ్యాకరణ మర్యాదలనుగానీ, 

సరిఖాషలను గానీ ఆయాచోట్ల వివరణ వాక్యాలళో నా వచ్చాడు. కోన్నింటిని 

నిగూఢంగా దాచనూ దాచాడు. గసడదవాదేశ సందర్భంలో “ సిద్దే సత్యారభగమాణో 

విధిః నియమాయ భవతి” ఆనే సరిభాషను నిగూఢంగానే సే వివరింపలేదు. 

అల్లా నిగూఢంగా విళకేపించిస మరికొన్ని పొణీనీయ సంప్రదాయాల్లో ఇదికూడా 

ఒకటి కావచ్చు. 

“శదేశ్శితః” అనే సూతం దగ్గర చేసుకొన్న సమన్వయంవంటిదే ఇరయోరే 
(6_4.7ళ సామ ఆకమ్ (7_1_33) ఇతాష్టద్యనే క స్యూతాలదగ్గరకూడా అవసర 
మవుతున్నదని పాణిసీయ పారీణులు అంటున్నారు. అంతే ఇటువంటి సమన్వయ | 
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నం పదాయం పాణినీయంలో (పసిదమే అని భోవింపవచ్చు. బహుశ అందుకనే 
© 

చిన్నయసూరి (ప తే్యేకంగా ఒక mu రణ వాక్యాన్ని ఈ సందర్భంలో (వాయలేడేమో 
కూడాను! 

(వ్రత్య్యయా లకు యిటంతత 

ఆఅిపదం (పయోగార్ల ౦ కాదుకాబిట్ట (పత్యయాలను విధించేటప్పుడు వాటీవ 

సుబంతాలుగానే న గశించడం పాణీనీయంలో [పహతంగా కనబడుతున్న మరొక సంప 

దాయం "స్వాజసమౌట్భష్టా భ్యాంభిస్ జే భా్యంభ్యస్ జసిభ్యాంభ్యస్ జసోసామ్ు 

జ్యోస్సుప్” (41.2) అనే విధాయక సూత్రాన్ని ద్వంద్వసమాసంగా పాణినీయులు 

భావించారు. “___ఇత్వేక వింశతిః స్వాదయః। సమాహార ద్వంద్వః, ఇతరేతర 

యోగ ద్వందో్యోవా। తథా సతి సౌతమేక వచనమ్!” (బాలమనోరమ, (పథమ, 

పుట-_-12/0) అనేది బాలమనోరమా వచనం. “తి _ప్పస్పిలా” (34.78) ఇత్యాది 

సూూతాన్నికూడా “ఏషాం నమాహార ద్వంద్వాత్ _పథమైక వచనమ్” (బాలమనోరమః 
తృతీయ, పుట...4) ద్వంద్వ నమాసంగా భావించడం జరిగింది. “సర్వో ద్యంద్యో 

విభాషెకవదృవతి” అనే పరిభాషను పాణినీయలు అంగీకరించారు. (34 పరిభాషేందు 

శేఖరం, పుట..59) ఇందువల్ల కేవల |పత్యయాలకు చేసిన ఈ ఎధానాలకు పదత్వమూ 

(పయోగార్డ త్వమూో అభించింది. 

ఈ సం(పదాయం మేరకు “డుమవులవః (వపథమా స్యాత్, కూర్చి లనునయో 

భవేది ద్వితీయాతు.__” (అజంత... ఎతు ఇతాస్టదిగా నొగిన ఆంధ శ ది చింతామణిలో ని 

విర్రేశాలు జహుపద్ ద్వంద్వాలుగా సనుస్వయింపబడు తున్నాయి. “డుశ సాము సా 

గ్ ఎాలాశ్చ - _-డునమువులవః” అని ద్వంద్వ సమాసం సంఘటితమవుఠళోంది. 

తోచేత తోడ చే స్యుః తృతీయాయాః 

కొటికు కై చతుర్ద్యాః స్తః 

ఇతాస్టది నిరేశాలు ద్యంద్యాలుగా సమన్వయింపబడుతున్నాయి. (ప త్యేకాన్వయ 

మయినా కుదురుకోనే ఉంది. కాగా బాల వ్యాకరణంలో_ 

15) 
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డుమువులు (పథమ। 

చేత_.కోడ...తృతీయ! 

క్రొ అకు._కై - చతు రి! 

వలన-కంది_ పట్లి_పంచమి। 

కు__.యొ క గ్రాాలోపల_షపష్టి। 

అందున-న ప్రమి। 

అనే విధానాలలో నిరేశింపబడిన (పత్యయాలకు విభ రీ (పత్యయాంతత 

కనబడడంలేదు. ద్వంద్వసమానాలందామం టే బహువచనాంతత లేదు. కాబట్టి 

వీటికి పదత్వమే లేదనీ, (ప్రత్యయాలను అపదాలుగా నిర్ధేశించడం సమంజసం 

కానేరదనీ, సంస్కృత భాషా పండితులు కొందరు ఆక్షేపించడమూ జరిగింది. 

పీరి మతంలో “డు” అనే దాన్ని (పొతిపదికంగా నీక రించి ఉదంతతను బట్టి 

వు వర్గ కంచేసి విషువు ఇత్యాదులవలె “డవు” అని నిరేశించాలి. అప్పుడు “డువు... 

మువు_వువు_ల వు_..పథమ” అనే నిర్చేశం ఏర్పడాలి, అల్లాగే “చేశతము.తోడము_ 

తృతీయ” ఇత్యాదిగా సాగాలి. ఈ విభక్తి పత్యయాలలో కై -కంజె_అను మినహాయి స్తే 

తక్కిన అన్నింటికీ డు_ము-వు లలో ఏదో ఒకటి చేర్చి నిరశించాలి. పట్టికి 
మాతం ఇగ్గొారాయుగంతేత్యాది సూ[తంతో సులోపం సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ఇబ్బంది 

లేదు. ఇది ఏరి తాలూకు ఆభ్మిపాయంగా ఏనబడుకోంది, 

(ప్రక్యయాలన్నీ సార్జకాలేననీ, అవి విర్చేశావనలో ధాతు (ప్రత్యయ భిన్నాలు 
ఢా ళు వి 

అవుతున్నాయనీ, అందుచేత (పత్యయాలకుకూ డా “అర్థ వదధాతుర। పత్యయః 

(ప్రాతిపదికమ్” అనే నియమం మేరకు ప్రాతిపదికత్యం' ఉంటుందనీ, వాటి మీద 
(పథమాది విభ క్రి ప్రత్యయాలన్నీ చేరవచ్చుననీ, అందుచేతనే “సౌ చ” (6._.4_13), 
త్వావౌ సౌ (72-94౪) భ్యసో భ్యమ్ (7-1-30) ఇత్యాది నిరేశాలు పాణినీయంలో 
కోకొల్లలనీ సంస్కృత పండితులు అభి పాయపడుతున్నారు. 

(పత్యయాలకు (ప్రాతిపదికత్వమూ, అటుపైని సుబుత్స త్తి అనేవి పాణినీయం 
లోనూ “మహతః సోర్లుజనితో భవేత్పుంసి”, "సోద్ద గితః ఇత్యాదిగా ఆంధ 
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శబ చింతామణిలోనూ కనబడుతున్న మాట వాస్తవం. అందుచేత సంస్కృత 

సండితులు చేస్తున్న "పె ఆక్షేపాలకు సమాధానంగా ఆంధ వ్యాకరణాభిమానులై న 
పండితులు, భాల వ్యాకరణంలో.__డుము వుల్ముపథమ._ఇత్యాది నామ విభ క్రి నిస్తెశాలను 

వ్రీసమాలుగా సమన్వయించడం జరిగింది 'డు+సు అనీ ఉండగా స్రీలింగంబులి 

(పథమైక వచనంబునకు లోపంబగు (బా. వ్యా. తత్సమ__57) అనే నియమం 

(ప్రకారం స్నుపత్యయం లోపించి “డు” అనేదానికి పదత్వం సిద్ధించింది. ఇల్లాగే 

తక్కిన వాటికీను, 

“*లకారంబునకు డు జు వురు నుముజ్ఞుగు” (క్రియా) అనే సూ తంలో 

లాగానే వీట్నికూడా సమాహార లేదా ఇతరేతర యోగ ద్వంద్వాలుగా సమన్వయించి; 

“సర్వో ద్వంద్యో విభాషైకవదృవతి” ఆనే సరిభాషను వినియోగించుకోవడం మరొక 

సమర్గనంగా కనబడుతోంది, 

పె ఆక్షేపణ ఈ సమాధానం అనూచానంగా వస్తున్నవే కానీ ఇవి 

(గంధస్థమయిన జాడ కానరాలేదు. 

(పాక్ళత వ్యాకరణాలలోకూడా పె పాణిసీయ నంపదాయమే కనబడుకోంది. 

సోర్చిందుర్న | ((పాకృత (పకాశ..5-30) 

ఆత స్పేర్లోః (హైమ, 83.2) 

జేగ్తె | (వాల్మీకి /,తివ్మికమ, 4_ 31) 

4. ఏతదస్సునా సహ పుంసి। (పురుషోత్తమ, 5_72, పుట-159) 
రు సై బై 

ఇత్యాది నిర్రేశాలు (ప్రాకృత వ్యాకరణాలలో _పచురంగా కనబడుతున్నాయి. (ప్రత్యయం 

హలంతమయినప్పుడూ, దీర్హాంతవయినప్పుడూ, దాని నింళశంలోని సుబంతత న్పష్ష 

పడక పోవచ్చును గానీ తక్కిన (ప్రత్యయాల నిగేశాలు సృషంగా సుబంతాలుగా 
ద ట 

సంస్కృత [పొకృత వ్యాకరణాలలో కనబడుతున్నాయి. 

ఈ విశేషాలను గమనించిన మీదటనే ఆంధ వ్యాకరణాభిమానులయిన 

పండితులు బాల వ్యాకరణ నిర్లెశాలకు _పెరతి సమన్వయాన్ని (పతిపొదించినట్లు 
| © రా ళు 

భాపంచాలి, 
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కానీ_పాణినీయంలోకూడా సుబంతత లేని (ప్రత్యయ నిర్జెశాలు క్యాచిత్క_ంగా 

లేక పోలేదు. “చ్లిలుజీ" (3-143) అనే సూత్రంలో “బ్ర అనే ని గ్రేశానికి 

సుబంకళ కనబడడంలేదు. అందుచేతనే బాల నునోరమా వ్యాఖ్యాత "బ్ర ఇతి లు ప్ప 

(పథమాక మ్ అనీ సమన్యయించడం జరిగింది. (భాలమనోరము, తృతీయ, వుట=2$) 

“ఏత ఐ (3._4-93-ఐ ఇతి లుప్త (స్రథమాకఘ్” (బాల మనోరమ, తృతీయ, 
పుట-39) 

థాస'స్పే! (3-4-80) (సే 

ఆత బొ ణల! (7.1.34) (జ 

ఆత రు! (3.4.95) (అ) 

ఇత్యాది నిర్దేశాలు పాణినీయంలో |పత్యయాధికారంలో నే అనేకం ఉన్నాయి. అన్నిచోట్లా 

“లు ప్త (వథమాకమ్” అనేదే సమన్వయం, 

వీటినిబట్టి స్పష్ట పళిపత్త్యాది [పయోజవాలను ఉద్దకించి (వళ్ళయాఅకు 

నిస్తశంలో సుబంతత లేక పోవడమనేది అపాణినీయం కానేరదని భావింపవచ్చు. బాల 

వ్యాకరణ నిర్రేశాలను ఈ మేరకు సమన్వయ పరచుకొనే అవకాశంకూడా ఉన్నదనడమే 

సారాంశం. 

“న ఆ ఈ ఆత్మనే పదో (సూ_110, పుట75) అనే కాశకృత్స్న 
నిస్రశంకూడా దీనికి మరొక [వమాణంగా కకబడుకోంది. “నా పకరణశ్య ఆకారస్య 

ఈకారాదేశో భవతి ఆత్మనే పదేసరతః” అనేది ఈ సూత్రానికి యుధిప్టిర 
మీమాంసకుల వ్యాఖ్య. ఇందులో 'ఆ” అనే నిర్దెశానికి షష్టివిభ్తి _వత్యయాంతత 
కానరావడంలేదు. 



ఎడవ అధ్యాయం 

ఉత్త్వ డుజ్జులు 





ఉత్త డుబులు 

పృంలింగంలో ఉన్న మహద్వాచక. (పొతిపదికల చివరి అత్వావికి విభక్తి 
'రత్వంలో & త్వం వస్తుందని ఆంధ శ ది చింతామణి చెబుతోంది. 

“మహతో ౭౮ ఉద్విథక్త ”। (ఆజింత.11) విభ క్తి _వత్యయం ఏది నిమి లంగా 

అన్నా ఈ ఉ_త్త్వం వస్తుంది. బాల వ్యాకరణంకూడా “పుంలింగంబై మహద్వాచ 

కంబయిన నామంబు తుది య త్వంబునకు ఉ_ర్హ్వంబగు" (తత్సమ.___ 21) అని సర్వ 

ఎభక్తులలోనూ వీటి అత్వానికి ఉ త్వం వస్తుందని ష్మూతింళింది. (లింగడు. 

రంగడు... గంగ(డు_ఇత్యాది సంజ్ఞా వాచకాలు దీనికి అపవాదలు. 

భర్త - క ర..ఇకార్టదులు పుంలింగ మహద్వాచకాలే అయినప్పటికీ ఆరి(ధ 

శద్ద చింతామణీ (పకారం ఇవి డాబంతాలు కాబట్టి.తా వుభౌ రమేశ సమో 

(అజంత _. 50_అనే నిర్తేశం మేరకు పుంలింగళను కోల్పోయి ఉఊలౌ సన్ని పొందడం 

లేదు. బాల వ్యాకరణంకూడా పీటికి స్త్రీ సమత్వాన్ని ఆతి దేశించింది. (తత్సమ..52) 

ఈ వ్యాకరణాలలో ఉత్త్వడుజులు సన్నియోగ శిష్టాలు కావనేది సారాంశం. 

డుజ్వర్హ కంలోని ఉత్వ సాహచర్యంవల్ల ఈ |పాతిపదికల చివరి ఆ కం 

ఉ_్వంగా మారుతున్నదన్సీ ఇది స్వరాకర్షణ అనీ భాషా చార్మితికులు భావిస్తున్నారు. 

కానీ నృద్దుమూర్దు...ఇక్యాదులలోన్యూ " 'రామున్ __రామునిచేతన్ _ ఇక )ద ౨౯*నూ 

డుజ్వుర్ద శం లేనప్పుడుకూడా ఆ త్వం 4 తంగా మారుతోంది. అల్లాగే ముగండుం 

మనుమండు..అత(డు.. ఒకడు ఇతా ఫదిదేశ్యాలలో డుజ్వర్ల కమున్నా అ త్వం & _త్వంగా 

మారడంలేదు. వీటివిబట్టి పె భాషా చార్మితికుల అభిిప్రాయలలోని నామంజస్యాన్ని 

వ్యాకరణ పరిశోధకులు శంకించడం జరిగింది. (తెలుగు వ్యాకరణ ఏకాసమ్ము, 

(పథమ, పుట...23%) 
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ఉత ఇం (నాకృళతీయమూ రై 

తత్సమ తదృవాలలోనూ, బల్లి దాది గణ పఠిత శద్దాలలోనూ (బా వ్యా. 

ఆచ్చిక..-3) మాత్రమే తుది అ త్వం ఉత్ర్వంగా మారడమనే వికృతి కనబడుళోంది. 
ఈ బలిదాది గణంలోకూడా బర్జీద (బిలిష) మొక్కల (మూర్చ ఇత్యాదులు 

తదృ్భవాలుగానే భాసిస్తున్నాయి. కాగా మిసిమింతు6ండు_కొావలు€డు._ఇత్యాదులయిన 

కతిషయ రేళ్య శబ్దాలలో కనబకుతున్న ఈ ఊ_త్వ్వ వికృతి తత్సమ పద సామ్యంవల్ల 
ఏర్పడినదిగా భావింపవచ్చు. పోగా ఇక మీగలేవీ తత్సమ తదృవాలు మాత్రమే. 
అందుచేత ఈ వికృతి సంస్కృృశ భాషా సంబంధి గానీ, (పొక్ళత భాషా సంబంది 

గానీ అయి ఉండవచ్చు. 

సంస్కృత భాషలో మహ త్వుంలింగాల తుది క్తి డం ఊఉ తంగా మారుతున్న 

జాడ ఎక్కడా కనిపించడ'మేలేదు. 

కాగా పుంలరింగాలయిన్క, పృఠరితుల్యాలయిన మహదడ్వాచక (పాళీపచికల చివకి 

అ త్వం ఉ తంగామారడమనే ఈ ఏకృతివి (పాకృతభొషా (ప్రభావంగా భావించడావికి 

తగశంరగో ఆవకాశాలు కోనబడు'తున్నోయి. 

అదంత re పాతిపదికలకు పరంగా ఉన్న “స్ శకః (పత్యయం (పాక్ళతంఆలో 

ఓక గా మారుతోంది వీనిని (పాకృత వ్యాకరణ క రలరడరూ (పసొవించోరు 

అయతే వీరలో ప్రాచీనులు 'ఓిను మాతే ఏధించగా 'నపీనులు డే” ను విధించీ 

డీత్వ సామర్డ్ కరకో (పొతీపడికోంతంలోని ఆతో గన్ని. - ట్ లోపింపజేళోరు. 

1, అర ఓత్ సోః! (|పౌకృత (ప్రకాశ, 51) 

ఎ. ఆకోరనక్ట దదోంకస్య సతి పొ పరత ౭ సత! 
భవతోక్టకొరీ ఆ దేశః, కోడు కామో కశ కసో॥ 

(కాత్యాయన ప్రాకృత మంజరీ) 

వీ. అకౌరొంశాన్ శద్దాత్ పరని సోః స్టోనే ఓత్వర భవతి; 
వచ్చో! వసజో। పురిసో। (వృతః వృషళః, శృరున షః) 

(భామహా=చునోరను జ్ పుట-107) 
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సి. ఆకారాంతాత్ (ప్రాతిపదికాత్ ఉ తరస్య సోః _పథమైకవచన 

16) 

సు పత్యయస్యాకారాడేశః స్యాత్ | 

(సదానంద... ప్రాకృత చం దిక-పుట. 18) 

స్యాదోదతస్పోః, జిసి ఆచ్చ, శ స్వ్యేల్। 

లుక్ జశ్శసోః, వాతుజి భ్యస్ _జసీనామ్॥ 

జేరిష ఏ చ ణం సదా తు టామోః। 

దీరో జసావామి తదా భ్యసి సాతి ॥ 
షు 

(పాక ఎత కల్పతరుః. 1.6.?, పుట=26) 

ఆదంతాద్వినర్గాలు గోత్వం చ। 
a 

((పాకృతానుశాసనం, 5.5, పుట 158) 

అత స్పేర్లో। 
Ch 

అకారాంతాన్నామ్నః పరస్య స్యాదేః సేః సానే 

డో భవతి! వచ్చో 

(హేమచంద__6-__3._2) 

సోః! (4.7 అతో డో విసర్గః (728 వాల్మీకి/త్రివికమ) 

. అతః పరస్య సోః సానే డో భవతి। అను క్ర మన్యన్యాయేన 

డలోప టిలోపౌ।. రామో! 

(షడ్చాషా చందిక, 2..2-13) 

. అకారాత్సరస్య సోః సానే డిదోకారో భవతి; అను కమన్నశబాను ఎ గన్ dc 
శాసనవదితి డిశ్యభస్యాపి అనుబంధకరణ సామర్థ్యాత్ 'పేరితీ టిలోపః। 

రుకో। వచ్చో! 
ఖ 

((వొకృత రూపావతారః_పుట-7) 
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సి. అతః పరన్య సోకి డో ఆదేశః స్యాత్! అన్యవట్టిలోసః। 

డలోపః। రామో।___ 

(షడ్భాషా వివరణము-పుట -10) 

6. స'ే౭కో డో। (5-2) 

అదంతాత్పరస్య విసల్షస్య స్థానే డో ఇత్యాదేశః స్యాత్ | 

డిత్వాట్రిలో పః। రామో! సర్వతః._నవ్వదో। 

కుత॥..కు దో। 

(శేష కృష్ణ..-(పాకృత చందిక 49) 

అయికే ఈ విధి మహదమహద్వాచకాలకు రెండింటికీ సమానం. (పాతిపదికం 

పుంలింగమవ్యాలి, అదంకం కావాలి అనేది మా(క్రమే ఇక్కడ నియమం. 

“కుతి-కుద్యో సర్వతః... సవ్వదో" వంటివాటిలోకూడా ' ఈ కార్యం కనబడు 

కోంది. అందుకే శేష కృష్ణుడు “సో” ఆనే మాటను పరిహరించి “సర్లే” అనే 

మాటను (ప్రవేశ పెట్టి తసిలంతాలనుకూడా దీనితోవే సాధించాడు. ఇది ఈతని 

లాఘవం. (పాకృతానుశాసనంకూడా “విసర్గాత్ “ అనే అంది. తక్కిన వారంతా ఈ 

తావులో ఆద౦ళ పుంలింగాలను మా(తమే న్వీకరించారు. ఇది గు ర్రింపవలసిన విశేషం. 

అమహత్సుంలింగాఖకు క్రీణత థి 

సంస్కృత భాషలో శబ్లార్ధానికీ, శబ్దలింగానికీ సంబంధం లేదు. పురుష 

బోధకం నపుంనక లింగంలో ఉండవచ్చు. (మిత్రమ్. ప్రీ బోధకం పుంలింగంలో 

ఉండవచ్చా. (దారాళ). అంకే మహద్వాచకాలన్నీ పుంలింగంలో ఉండాలనీ ఆమహ 

ధ్యాచకాలన్నీ నప్పంసక లింగంలో ఉండాలనీ, మహతీ వాచకాలన్నీ స్తీ లింగంలో 

డండాలనీ_ఇటువంటి పొంతన ఏదీ ఆ భాషలో లేదు ఇది జగద్విదితం. 

ఎప్పుడో ఒకో (పాచీనావస్టలో ఈ పొంతన ఉండి ఉండేదనీ, అప్పట్లో 

“న్యూటర్” మరియు “కామన్” అని రెండే లింగాలుండేవసీ “కామన్ జెండర్” 
~~ 
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అనేది తరువాత కాలంలో సృం-.స్రీ లింగాలుగో విభజింపబడిందనీ, ఈ భాషా కుటుం 

బానికి చెందిన “హిట్టయిట్" భాషలో (Hittite) రెండు లింగాలే ఉన్నాయనీ 

పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. (A History of Sanskrit Litterature_A.A, 

Macdonelly 

(పాకృత భాషలో శబ్లార్ధానికీ లింగానికీ సయోధ్య కుది'ర్నే పయత్నం కొంతలో 

కొంత సాగినట్టు కనబడుతోంది. సంస్కృతంలో అమహద్వాచకాలయ్యి పృంలింగంలో 

ఉన్న శబ్దాలకు నపుంసక లింగతను చాలమంది పాక్ళృత వ్యాక _ర్థలు వె కల్పికంగా 

అతిదేశీించారు. మరికొందరు సంస్కృత భాషా (వ్రస్ద్దమయిన లింగం (పాకృతంలో 

యథాతథంగా ఆనుసరింసబడదు-అని సామాన్యంగా చెప్పి ఊరుకొన్నారు. (పాకృత 

' కామదేనువులో లంశేశ రుడు ఇలా... 

“న భేదః ప్రై పుం నపుంసక కృతః"। 

ఇహ స్రీ పుం నపుంసక కృతో భేదో నా స్తి... 

(సూ, పుట...1/1) 

అని సామాన్యంగా చెప్పి ఊరుకున్నాడు, 

శేష కృష్ణుడు కూడా “స్సుప్తిజ్ లింగ నరాజ్జలాది వహుళమ్” (1_14) అని 
సంక్షేపంగా చెప్పి, అటు'వెని “లింగ వ్యత్యయో యథా...” అంటూ మూడు శ్లోకాలలో 

లింగ వ్యత్యయాన్ని (ప్రతిపాదించాడు. (పుట._2,4) 

“లింగమతర్శతమ్” (వాల్మీకి/(తివ్మికమ, 34-67) అనే సూత్రానికి 
“ఆసభంశే లింగమకంతం వ్యభివార్శిపాయో భవతి! గఅ కుంభఇం దారంతు...గజ 

కుంభాన్ దారయంతమ్। అత పుంలింగస్య నప్పంసకత్వం। (కుంభాన్ కుంభోఇం ఆని 

త్రిమికముని వృ తి. (పుట... 202). వీటి వల (పాకృత భాషలో లింగ న్యవస్ట మర్రత 

కలకలాన్ని కాం స్పష్ట షపడుతోంది. 

“గుజాద్యాః క్రీబె క (5- _1_34, ప్పట్ అని "హేమ చందుడు 

చెప్పగా, “కీ బే గుణగాఃి అనేది వార్మీకి[తిపిక్రమ వ్యాకరణంలోవి సూత్రం. “గో 
te 
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గణపరః ” (గో గణపాఠః” 1.110 అన్నాడు కాబట్టి గుణాది గణం నిస్చశింప 

బడింది. ఈ గణంలో ఉన్న శ బ్లాలన్నీ అమహత్సుంలింగాలే..అంచే..మహన్మహ 

తీఠరాలయిన పంలింగ శ బ్లాలే. వీటికి కీ బతను ఈ స్ఫూతం అతిదేశిసోంది. 

ఎలకూచి బాల సరస్వతి ఈ న్యూతాన్ని ఇలా వ్యాకఖొ్యనించా డు. 

క్బే గుణాదయోా వా స్యుః! గుణం, కంఠం, ఖడం! 

పకే గుణో ఇత్యాది! గుణ కంఠ ఖగ దెన మండలా(గ 

విందు కరరుహ వృకొదయః। 

| (షడ్భాషా వివరణం, పుట..39) 

దీనిని ఆకృతి గణంగా విడిచిపెటడం గమనింపదగినది. అమహత్వులింగాలకు 
అ 

నపుంసక లింగక | పాక్ళతంలో (పచురమనీ, అటువంటివన్నీ ఈ గణంలో చేరతాయసీ 

దీని తార్సర్యం. 

ఇలా సంస్కృతంలో ఆమహద్యాచకొలయిన అదంత పుంలింగాలకు 

(పాకృతంలో దె ్యరూపహ్యం (గుణో._.గుణం) సిద్దిస్తూండగా, మహ తులయిన అదంత 

పుంలింగాలకు డో౭౦కత మాతమే తప్పవిసరిగా కనబడుతోంది, 

ఈ డోంతాలయిన |పాక్ళత పదాలను తెలుగులోకి (పాతిపదికలుగా 

న్వీక రిస... 

అనేకాక్షర (ప్రాతిపదికల తుది దీర్గానికి హస్వం నిత్యంగా రావడం తెలుగులో... 
దీర్హాణాం (హన్వః స్యాత్ న చ దేశ్య పదేనవైక వర్షే౭పి; (ఆంధ శబ్ద చింతామణి... 

అజంత 46, 47)-నామంబుల తుది దీర్గ ంబునకు [_హస్వ్యంబగు. (బా. వ్యాః 

తత్సమ._54).__ఇత్యాదిగా వ్యాకరణ సాధ్యమవుతుంది. 

అగీ_ఆడీ...జడా... మేరా. ఇత్యాది (ప్రాకృత పదాలకన్నింటికీ (హస్యాఠతతను 
ఈ సూత్రాలకోనే సాధిసున్నామాయె. అదే విధంగా ఈ డోంతాలకూ (హన్వత 

ఇతి 
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ఓకారావికి (హన్వరూపం ఉకారమేగదా! (చి త్రగో_చి కగుఖ. “ఏచ ఇక్ 

(హస్వాదేశే” (1-148) అనేది పాణినీయవిధానం. 

“రామ-+సను" అని ఉండగా “ఆత స్పెర్లో” అవి ఓత్వం వచ్చి“ రామో” అని 

ఏర్పడిన (పాక్ళత పదం తెలుగులో (ప్రాతిపదికమై (హస్యాంతతను సొంది “రామో 

అనికాగా దీనిమీద (పథమెక వచన వివక్షలో “డుజ్” చేరి “రాముడు” అనే రూపం 

సిద్ధిస్తుంది. ఇల్లాగే తక్కిన విభక్తలలోనూ వచనాలలోనూ రూపాలను సాధించు 
కోవచ్చు. 

సంస్కృతంలోని సుబింతాలు తెలుగులోకి (పాతిపదికలుగా న్వీక రింసబిడడం 

స్నుప్రసిద్దమే. కాగా అక్కడ తుల్య పద వ్యవహారం. పథమెక వచనాంఠ తుల్యంబు 

ఇతాక్టదిగా...వ్యాకరకా లలో కనబడుతోంది. వాక్కు_..గుణవంకతు(డు_ది వి- హృది... 

ఇత్యాదులన్నీ ఆలా సిద్దించినవే. చివరి రెండూ స ప్తమ్యంతాలు. అవే (ప్రాతి పదికలై 

సర్వ ఏభక్తులనూ పొందుతున్నాయి. ఈ సంప్రదాయాన్ని బిట్లి (పాకృతంలో 

పదాలయిన “రామో” ఇత్యాదులు తెలుగులో (పాతిపదికలుగా న్వీకరింపదిడడం 

ఆసమంజనం కానేరదు. 

“రావే” అనే నేంత (పాకృత పదం oral “రావు అని నిలిచింది. 

(కారా, ద్నిపై ని మరి “డజ్' చేరడంలేదు. బ్ర సమంగా భావించి సుపత్యయ 

తల్లోపాలతో పదత్వ కల్పనకు పొటుపడడం వై యాకరణం. 

సంస్కృత భాషనుంచి తద్భవాలుగా (పాక్ళతంలో నిల్చిన రూపాలలోని 

ఆయా వర్ద ఏకారాలను పరిహరించి యథా పూర్వ వర్ష స్టితితో డోంత రూపాలను 

(ప్రొతిపదికలుగా న్వీకరించడం తెలుగులోని (పత్యేకత. ఈ (పత్వేకత కారణంగానే 
ఇటువంటి రూపాలను (పాకృత సమాలు అనకుండా సంస్కృత సమాలుగా పరిగణీం 

చడం సుసంగతమవుతోంది. డోంతత అనేదికూడా విభ క్తి ప్రక్యయ సంబంధమైన 

వికారమే కౌబట్ట ఆ ఏకృతినిబట్ట వీటిని (పొకృత సమాలనిగానీీ భవాలనిగానీ 

భావింపవలసిన అవసరం లేదు. 
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విభ క్తి పత్యయ నంబంధమయిన వికారాన్నికూడా సంస్కృత సమతా 

బాధకంగా భా ఎంచేటట్లయితే, పె (ప్రతిపాదనను అంగీకరించినా అంగీక రింపక పోయినా 
రాము(డు_కృష్ణు(డు..ఇత్యాదులన్నింటా ఉత్వవికారం కనబడుతూనే ఉందికాబట్ట వాటిని 
సంస్కృత సమాలు అనడానికే అవకాశం ఉండదుగడా।. ఉ త్వ వికారాన్ని సంస్కృత 
సమతా బాధకంగా భావించడంలేదు కౌబట్టి డోంత రూపాలను శ్వీకరించినా అదే 
పరిగణన కొనసాగడంలో అనౌచిత్యం ఉండబోదు. | 

అ త్వం ఉ త్వంగా మారడమనేది సంస్కృత |పాతిసదికలలో మహత్సుం 
లింగాలకూ, ఆచ్చికాలలో బల్లి దాదులకూ మా(తమే కనబడుతోంది. ఈ బల్లి దాదులను 
మునర్ల కాదీశరానే క కార్యాలకో సం సంస్కృత తుల్యాలుగా అంగీకరించడం ఇప్పటికే 
అత్యవసరమయ్యింది. ఈ గణంలో ఉన్న తద్భవాలను (ప్రాకృత సమాలుగానో, 
భవాలుగానో. డోంతరూపాలనుంచే నాధింపవచ్చు. కాగా ఈగోణంలో చేరిన కేవల 
దేశ్యాలలో (మిసమింత మొగ ఉక సాధనకు ఈ సంస్కృత తుల్యతా కథనం 
సమగ్రంగా ఉపకరిస్తుంది. ఈ గణ పరిగణనకు వై యర్ధ్యాప్తి ఉండబోదు 
అనడం తాత్చర్యం. 

క రభ 6._ఇత్యాదులను, ఉ 'త్వడుజాది పరిహరణంకోసం ప్రీతుల్యాలుగా 
భావించినకె, వృద్ద, మూర్లు, నీచు_ఇత్యాదులయిన కతిపయ శబాలను డుజ్వరక ట థి ఖు 0. అ పరిహార ణంకోసం వై కల్పిక ప్రీతుల్యాలుగా భావించవచ్చు. 

వృద్దాదుల డజ్లానకు లోపంబు విభాషనగు" (బా. వ్యా. తత్సమ.___5ళ) 
అనే సూతం ఉండనే ఉంది కౌబిట్ట బాల వ్యాకరణం మేరకు వీటికి ఈ ప్రీ తుల్యతాతి 
దేశంకూడా అవసరంలేదు. “వృద్ది” అనే. డోంతం (పొళిపదిక మె (హస్వతను 
పొంది" డజ్వర్ధకలోప వె కల్పికతళో “వృదు._వృదుండు” అని రెండేసి రూపాలను ణు ద ధి ధి 
పొందుతుంది. 

తెలుగు భాషలో మహత్పుంలింగాలకూ, బల్లి దాదులకూ కనబడుతున్న “తుది 
అ _త్జంబునకు _ర్వంఐగు” అనే వికారాన్ని డుజ్య్వరక నాహచర్యంవల ' ఏఠ్వ్పడినదిగా | 

ణి కం లే , భా ఏంచడంకన్నా (పొకృత భాషా (ప్రభావంవల్ల ఎర్చ్భడినదిగా భావించడం. ససూళు స 
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కమవీ, అలా భాఏంచినందువల్ల (పత్యవాయమేదీ భాషలోగానీ వ్యాకరణ (గ్రంధాలలో 

గానీ ఉండబోదనీ ఇక్కడికి ఒక ప్రతిపాదన. లాఘపైక దృష్టి కలిగిన_లేదా_ 

చార్మితిక దృష్టి ఆంతగా లేవి_వ్యాక ర్హలలో కొందరు దీనిని “అ _త్యంబునకు త్వంబగు” 

అవి చెప్పవచ్చు, మరికొందరు డుజ్వర్తకంళో కఠిపెస్తి “ఉడుజ్”" అగు అని చెప్ప 

వచ్చును గాక। (ఆండు._౬€డు.__ఉండు..._._ఉండు_..పుంరింగ (పతగయము లు. 

టి. యమ్, శేషగిరిశా శ్రీ -ఆం|ధశద్ది త_త్వము_2, పుట--11) 

అగ్గి_ఆడి- జడ_మేర_.ఇతా్యది (పాకృత సమాలకు అగ్గీ_ఆడీ_జడా. మేరా. 

ఇత్యాది (వొకృత పదాలు (పాతి పదికలయినచ్తు “ఉజముండు” అనే (పాక్ళత సమ 

రూపానికి “జమో” అనే (పాకృత పదమే (పాతిపదికమె రూపపాధనలో సౌలభ్యమూ 

నామంజస్యమూ ఎంతగానో సమకూరుతున్నాయి. కాగా కారము _. సింగారము... 

ఇంగా లము_.పవడము _ జన్నము_.మచ్చరము_కంబమయు...ఇతా కది రూపాలసిద్దికి కారో. 

సింగారో_ఇంగాలో._పవాళో.. జన్నో_మచ్చరో __ఖంబో-ఇత్యాది డోంత రూపాలను 

(పాతిపదికలుగా న్వీకరింపవలసిన అవసరంలేదు. ఇవన్నీ అమ హద్యాచకాలే. అదం 

తాలయిన అమహద్వాచకాల పుంలింగత (పాకృతంలో గుణాది పాఠంవల్లి వికల్పంగా 

క్రి బతను పొందుతోంది. కౌబిట్లి వీటికి దోంఠత నిత్యం కాదు. 

కారము ఇత్యాదులలోని మువర్షకం “ఆచ్చిక శబ్రంబులెల్లం దఅచుగ స్తీ 

సమంబులుం నీ బసమంబులునై యుండు” (బౌ. వ్యా, ఆచ్చిక__ ల) అనే క్రీ బసమతా 

కథనంవల్ల నే సిద్ధిస్తోందన్నట్టయి తే, ప్రాకృతంలో కూడా “కీబే గుజగాః” అనే నిర్రశం 

"మేరకు క్రీ బతను ఖొంది. ఇంకా సుబంతతను పొందని... కార__.ఇంగాల___ వంటి 

[పాతిపదికలనే యథాతథంగా తెలుగులోకి (పొతిపదికలుగా న్వీక రించి, మువర్హ కం 

చేసుకో వడంలోగల సామంజన్యం గమవింపదగినది. ఇవి ఆదంతామహాత్తులుకౌబట్టి 

ఆసలు ఈ క్త బకతో (ప్రమేయం లేషండానే మువర్హకం వచ్చేస్తుంది. 

“వజ్లా” "మొదలయిన డోంత (పాతివదికలనుంచి సిద్దించిన వెడ్డా (రావో 

రాపు వంటీ రూపాలలో (పథమెకవచన లోప సిద్దికి పె బాల వ్యాకరణ సూ త్రంచెత 

స్త్రీ సమత ఉండనే ఉన్నది. (బా.వ్యా. ఆచ్చిక__2 ) 

ఈ ఉ త్వాన్ని డో ప్రత్యయ _హస్వస్థితిగా అంగీకరిస్తే ఆంధ శబ్ద +0లామణిం 

బాలవ్యాకరణాలలో ఉన్న ఉ ఉత్వ విధాయక సూ తాలు (మహకో౭ళ ఉద్విభక”  పుంలెం౦ 
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గంబై మహద్వాచకంబై న నామంబు తుది యి_త్హ్యంబునకు_త్వ్వంబగు వర్తమ వుతా బు 

గదా! అని ఆశంకింపవలసిన అవసరం లేదు. అదంత |పాతిపదికను న్వీకరిస్త నే 

తప్ప సాధ్యాలు కాని రూపాలు కొన్ని__-బాలురు.__నృపాలురు వంటివి__ఉన్నాయి. 

వీటిలో లు__ల ల, రు__ర లు గా మారిన పిదప (వొతిపదికలకు ఉత్త సంపాద 

కంగా పై సూతాలు చరితార్జాలు అవుతాయి. లేదా అన్నింటా డోంత (వొతిపదికలను 

న్వీక రించడానికి మనన్కరించకపోతే, తద్భవాలలోనయినా ఈ మార్గాన్ని అనుసరిం 

చడం సముచితమవుతుంది. పైగా ఇది (వొకృతాయధ వ్యాకరణాల తులనాత్మక 

పరిశీలనతో చేసిన ఒకానొక వతిపాదనమే కానీ వర్ణనాత్మక వ్యాకరణ నిర్దేశం 
కాదాయె. కాగా వర్గనాత్మక వ్యాకరణాలలో దీనివల్ల వచ్చే వై యర్థ్యాదులు లేవనడమే 

తాత్చర్యం,. 

వద్ద నయ్య్మతి | 

మహత్పుంలింగ (ప్రాతిపదికల తుది ఆతా ఏనికి ఉత్స్వం వస్తుందని కేతన 

వచించాడు, 

వుఅగు నుజుతము పె 
టి కతి కా 

ముఅగు నజంత శబములపె రెంటన్ 
రి రితి ద రా 

డుఅగు(బురుషాఖ్యలపె 
రతి ప్ 

నటు అగు నటియెడల నభినవ దండీ! 
ఈర 69 చి 

(ఆం. భా, భూ-౩4 

ఆంధ శ ది చింకా'ణి..బాల వ్యాకఃరణము.___తదనుయాయులు__ఈ 

మార్గాన్ని న్వీకరించారు. అ ర్వానికి ఉ త్వం వస్తుందని చెప్పారు. 

పట్టాభి రామ పండీతీయంలో “ఒనరు డు వర్ష కంబు క వులొప్ప మహ తగు 

వాని మీందనుండి + నుడువు భూమి వాల సుతుండు___” ఇత్యాదిగా సాగిన లక్షణంతో 

_త్వ(ప్రన క్తి వాచ్యం కాలేదు. (పుట-_-44, సద్యం___111) 



విన్నకోట పెద్దనకూడా అత్తావికి ఉత్త్వం వస్తుందని చెప్పలేదు, 

స్థావర తిర్యక్సుదములు 

దేవ మనుష్యాదికములు(దెని (గించునెడన్ 

వాఎరి నజంతముల తుద 

గావించు ముకారమును డుకొరము నువికిన్, 

(కావ్యాలంకార చూడామణి, 9___25 

చేరు నకౌరాంతముల డు 

కారము దెనింగించుచోటం గఠినాత్ముండనన్ 

దారుణ కర్ము(డనంగను 

మేరు మహా ధన్వుండన నమృత ధాము(డనన్. 

(కౌవ్యాలం కార చూడామణిే, 9-42) 

ఈ ఉన్న రెండు డువర్లక విధానాలలో నూకూడా ఉతా్యదేశం (ప్రస కం 

కాలేదు, “ఆం ధభాషయు( దాకృతాహ్యయమ" (9-5) అని భావించిన 

వాడిశడు, పెగా. 

తెలుంగుం బాకృత భంగిన 

బలియుటచే నేకవచన బహువచన పదం 

బుల కౌని ద్వి వచనంబులు 

గలుగవు తతి) యల. గార కంబులయందున్. (9/2) 

అని [పాక్ళళ భాషా సామ్యాన్ని (పస _క్రిపూర్వకంగా నిర్ధారించాడు. ఇది-- 

న ను ప్రిజాం ద్విత్వమిహ _పయోజ్యం 

తథా చతుర్తీ శ కదాచిదేవ॥ 

ద్విక్వే బహుక్వం పరియోజనీయం 

షషి చతుర్థ్యామసి యోజనీయా॥ 

((వాకృత కల్పతరుః, 161, పుట-26) 

17) 
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ఆనే శోకాన్ని స్ఫురింపజేసోంది. రండు లక్షణ (గంథాలూ ఛందోబిద్దాలుగానే 

ఉండడం గమనింపదగినది.! 

కూచిమంచి తిమ్మకవి (ప్రభృతులు వతన్మారానుయాయులు మరికొందరూ 

ఉ_క్వ్య విధానాన్ని చేయనివారు ఉన్నారు. కానీ (ప్రాతిపదికాంగంగా కనబడుతున్న ఈ 

ఉతా్వాన్ని వ్రు (పాకృతభాషా సం పదాయ సిద్దంగా బొవించారు ఆడానికిగానీ, భావించ 

లేదు అనడావికిగానీ అవకాళాలు సరికి సరి. 

అడిదము నూరకవిమ్నాతం కొంత విలక్షణంగా ఈ విషయాన్ని (వసావించి 

ఉదాహారించాడు, 

మహిత హలంత |పథమా 

బహువచనాంతాకరముల "పె నిలుపందగున్ 

ఐబహుశళాకారాంత పదో 

న్నిహిత (ప్రథమా విభ క నియతిందెలు(గునన్ , 

(కవ సంశయ విచ్చేదము 2.82, పుట_53) 

అకారాంత పుంలింగ ప్రథమా విభక్తి వలె నిలుసవలెననంగా 8- 
అకారాంత శబ్దము రామ శబ్దము. దీనిమీద (ప్రథమా విభ క్తి 

నిలిపిన రాముడు. తకారాంత శబ్రములకు. బరీక్షీతుండు. 

దకారాంత శబ్రమునకు గోత్రభిదు(డు. సకారాంత శ బమునకు 

ఏతాదృశుండు. బహు వచనమునం దేతాదృశులు. ఇటువలెనే యను క 
శ బ్రములకు( గూర్చునది. (2-83) 

Ss Ss ss sc ల వ 

1. ఈ (ప్రాకృత కల్పతరువు క్రీ.శ. 12వ శతాబ్దానికి ముందుది కాదనీ 
క్రీ, శ. 1639 కి తరువాతది కాదనీ పీఠికాకర్త (శ్రీ మన్మోహన్ ఘోష్ 

(పతివాదించారు. 
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కడల ముత్వంబుగల తెను నుడువు లోలి 

రహిని దేవ మనుష్య పరంబులై 

ముత్వములం బాసి తగ డుక్వముల భజించు 

బల్లి దుండక్కజుండనుభంగి శర్వ! (2-91, పుట._5% 56) 

ఈ డువర్షక (ప్రసంగాలలో ఈతడు ఉత్త్వాన్నిగురించి (ప్రస్తావించలేదు. కానీ 
తదృవాలలోవి వర్గ వికారాలనుగురించి చెబుతూ ఈతడు పలికిన రెండు పద్యాలు 

మరీ గమనింపదగినవిగా ఉన్నాయి. 

ధర యథా పూర్వ వర్ష శబ్ద (పతతికి 

నోలి. గొన్నిటి కాదేశ ము త్వ్యమగును 
తద్భవం బజ్విభ _క్యేకతన్ భజించు 

తఅచుగా దీని పద్ధతు లెలు(గవలయు, 

(కవి సంశయ విచ్చేదము. 35) 

ఈ లక్షణానికి అనుకూలంగా “5 (1) యథాపూర్వాక్షరముల మీద నుత్వా 
దేశము వచ్చును. వృద్ద శబము_వృద్దుు మూరశబము._మూరు, దుషశబము... 

ఖా ళు oo ఖతి చు రు ది 

దుష ధూర్త శబ్రము_ధూరు" ఇత్యాదిగా ఉదాహరించాడు. (కవి సంశయ 
ఏచ్చేదము-పుట_67) 

వీటినీతడు తదృవాలుగా భావించాడనడంలో సందేహంలేదు. యథాపూర్వాక్షర 
స్ధతి ఉన్నప్పటికీ_అం కే_యథా సంస్కృత పర్ణ సతి ఉన్నప్పటికీ ((పాకృతంలో కి 

తత్సమాలుగా తదృవాలుగా న్వీక రింపబడిన వాటికీ, తెలుగులోకి సరాసరి తద్భవాలుగా 

న్వీకరింపబడిన వాటికీ_యథాపూర్వాతర సితి అంపే__యథా సంస్క్యత వర్త సితి అనే 
గా 9 అ 

గదా!) చివరి ఉత్తా ఏ దేశ వికృతినిబట్టి వీటిని తదృవాలుగా ఈతడు భావించాడను 
కోవాలి. “రాముడు” ఇత్యాదులలో ఉ త్యం కనబడుతున్నప్పటికీ అది డుజ్వర్ల క 
నిమి త కమయినదిగా భా ఏంపబడీ వాటి తత్సమతకు బాధకం కొలేదనీ, వృద్ద” 

ఇత్యాదులలో తద్భవతా బాధకాలయిన వరాలు ఉన్నప్పటికీ ఉ త్య వికృతినిబటి అవి 
౯ వావీ బి 

తద్భవాలేననీ, ఆవి యథా పూర్వ వర్ష స్దితిలో ఉంటాయనీ ఈతని అభ్మిపాయంగా 

(గహింపవచ్చు. 



దినినిబిట్టి “వృద్దు" ఇతాష్టదులలోవి. ఉతా దేశాన్ని డోంత వికృతిగా భావిం 

చాడేమో! వీటి చివర కనబడుతున్న ఆ [పాక్ళత భాషా సంప్రదాయ సంబంధాన్ని బిటి 

వీటిని తద్భవాలుగా పరిగణించాడేమో। అనే ఆలోచనలకు కొంతలో కొంత అవకాశం 

లేక పోలేదు. అయితే వీటి చివరి ఉ త్యం డో(పత్యయ (హస్వరూవమే అని 
తేల్చి చెప్పడానికి ఇతడు తెగింపలేదు. దీనికి కారణం వీటిలో కనబడుతున్న “యథా 

పూర్వాకుర స్థిత కావచ్చు. లేదా “రాముడు” ఇత్యాదులలో ఇదేవిధమయిన ఉత్వ 

వికృతి కనబడుతున్నప్పటికీ వాటిని తత్సమాలుగానే పూర్వాంధ వ్యాకర్తలు 
పరిగణించడమూ కావచ్చు. ఏమయినప్పటికీ వీటి తద్భవత విషయంలో ఈతడొక 
(ప్రత్యేకమయిన ఆలోచన చేశాడనడంలో సందేహం లేదు. అందుకనే “విభకే్యక 
లోపములగు పదములు తద్భవంబులగు కొన్ని, కొన్ని, మాతె9క వికృతులగున్ 
మహేశ। “(కవి సంశయ విచ్చేదము, 3..10) అవి ఈతడు స్పష్టం చెయ్యడం 

జరిగింది, 

తద్భవాలలో జరుగుతున్న స్వర వికృతులను కొన్నీంటివీ (పత్యేకంగా ఈరగు 

"పేర్కొన్నాడు, 

ణు త్వమునకు ని త్వమ్మును వ A న్ Oe 

నే త్రము సిదించు, నో_త్యమెనయను ను త్తం, 
ఆటీ డు అణా ఆాజాలీ పల్ల 

బౌ త్వమునకు నో_త్వ్వందిగు, 

నై త్వంబే త్వమగు, సుమశరానన మథనా।!.. 

(కవి సంశయ విచ్చేదము, కెర్స్ 

ఇందులో “ఓ_త్వమెనయనును త్వంబు” అనే మూటను సంస్కృత పదాలలో ని 

ఉత్తం తదృవాలలో ఓ త్వంగా మారుతుంది అని ఆన్వయించి- 

కులము _._ కొలము 

కుడ్యము __ గోడ 

కుంతి  __ గొంతి | 

తుండము = తొండము 
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వీటిని లత్యాలుగా * ఇచ్చాడు. (పుట._+0). వీటిలో ఓ త్వంగా మారినది ఒక్క 

“గోడ అనేదానిలోనే. తక్కినవన్నీ _హస్వమయిన ద్వితీయ నకంతోనే, 

ఉన్నాయి, 

కాగా వకృతులలో ఓ త్యం వికృతులలో. ఏమార్పును ' పొందుతోంది? అనే 
విషయం ఈ పద్యంలో (పస కం కాలేదు. ఈ లోటును పూరించాలం' పే తం(తో, 

చ్చారణ సంపదాయంలాగా “ఓ తము ఉ_త్యము నెనయును” ఆనీ అన్వయం 

కుదర్చవచ్చు. ఆప్పుడు డోంత రూపాలకు ఈ వాక్యంతో (హైస్వతను సంపాదించు 
కొనే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కానీ ఈ పద్యంలో పేర్కొన్న స్వర వికృతులన్నీ 
పదాదికి సంబంధించినవి కాగా ఇదిమాతం పదాంతానికి చెందినది అవుతుంది; 

అయితే ఈ అన్వయాన్ని నూరకవ ఉదేశించాడనడానికి ఆధారాలు ఏమీ లేవు. 
ఉద్దేశించే ఉంతే లక్యౌలు చూపించేవాడే గదా! కాబట్టి అదంత మ హత్స్పుంలింగా లలోని 

చివరి స్వరం ఉ_త్వంగా మారడమనేది ఈజిని గంధంతోకూడా (ప్రత్యక్ష పస క్తం 

కాలేదనడమే సమంజసం. 

హియుమానశు౯డు : 

హనుమంతుడు._భగవంతుండు అనే రూపాలు గుణవంతుడు మతిమంకు(డు 

ఇత్యాదులలాగానే ద్వితీయెక వచన తుల్య ,పాతిపదికలనుంచి - సులభంగా సాధింప 

బడుతున్నాయి. కాగా హనుమాను(డు._భగవానుండు అనే రూపాలను సాధించడంలో 
ఆంధ శబ్ద చింతామణి బాల వ్యాకరణాల మేరకు కొంత క్షేశం కనబడుతోంది 1 

ఆంధ ఫల లDింతౌాయయణర | 

హలంకాలను గుణవద్దణము_ఆగుణనదణము ఆని. విభజించి ' వీట్క్ | కమంగా" 

ద్వికీయైక. వచనతుల్య (ప్రథసైక వచనతుల్య రూపాలను ,ప్రాతిపదికలుగా న్వీకరించి 

తార్యులు. “పళశానుండు”. (శ బ్రలక్షణసం్యగహం_కత్సమ._10, 1 ఈ 

సూరి న్యూత్రాలనుబట్టి భగవాన_హనుమాన (న్ ) లనే ఇతడు | పాతిసదికలుగా ' 

భావించాడా? ' ఆనే సందేహానికి అనకాశర కలుగుకోంది,' 
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తత్సమ రూపాలను ఆంధ శబ చింతామణి సాధించింది. మతుప్ (వత్యయాంతాలన్నీ 

గుణవదణంలో చేరుతున్నాయి కౌబిట్ట “ప+నుమంత మ్_భగవంతప్” అనే ద్వితియైక 

వచనాంత తుల్యరూపాలను [పొతిపదికలుగా న్వీకరించి హనుమంతుడు ఇత్యాది 

రూవాలను సులభంగా నాధింపవచ్చు. కానీ వీటికి (పథమైక నచనాంత తుల్యరూపొలను 

(వొతిపదికలుగా న్వీక రించాలం టే అగుణవద్గణ పాఠాన్ని కల్పించాలి. 

ne పాలం = 

ఒకే శబ్లానికి గణద్వయంలో పాఠాన్ని కల్పించడం సమంజసం కానేరదని 

(శ్రీ వజ్ఞలవారు అభిప్రాయపడ్డారు. (వ్యా సం. సర్వస్వము, పుట_642). కానీ 

(ప్రాకృత వ్యాకరణాలలో దె ్యరూపష్య సిద్దికి ఒరే శబ్దాన్ని గణద్యయంలో పఠించడం 

(పచురంగా కనబడుకోరిది. ఎలకూచి బాల సరస్వతి ఈ మార్గాన అనేక తద్భవ 

రూపాలను సాధినాడు. (గృషి శబో వ కాదిః రృవాదిశృ!। గింఠిహాకి। ఇత్యాదులు. 
ట ది 

షడ్చామో వివరణం పుట __33) కాబట్టి ఇష రూప సిదికోసం గణద్వయ పాఠాన్ని 
లి టి © 

అంగీ కరించడంలో సం(పదాయ వైరుద్ద్యం ఉండబోదు, 

ఆలా ఆంగీకరించినప్పటికీ “హనుమాన్_భగవాన్” అనే (ప్రథమెక వచన 
తుల్య |పాతిపదికలనుంచి హనుమానుండు-భగవానుండు అనే రూపాలు ఆంధ శబ్ద 

చింతామణీ._ ఏకృతి వివేకాలవల్లి సాధ్యం కావడంలేదు. 

హనుమాన్ +స్తు భగవాన్+సు అని ఉండగా “"ద్విత్యో త్తే సర్యహలా౦ 

(హన్వాతీ ఇ] (ఆంధ శ టి చింతామణి.._..హలంత_3) అనే స్నూతంచేత ఉగాగమి 

విత్యంగానూ, “ద్విత్యం తు దీర్చితో బహులమ్ు” (హలంత_4) అనే సూూతంచేత 

ద్వి త్యం బహుళంగానూ రాగా హనుమాను+సు భగవానుచాసు అని ఏర్పడుతుంది. 

వెంటనే “అగుణవతాం సర్వహలాం సోర్గ్లోపః” (హలంత 5) అనే సూత్రంవల్ల 
సుుపత్యయం లోపించుతుందేగానీ దాని స్థానంలో డుజ్వర్హ కం రానేరదు. ఉగాగమ 

(పొ_పి వల్ల అజంతతను పొందిన హలంత [పొతిపదికలకు పరంగా ఉన్న సువ 

త్యయం నిత్యంగా లోపించడమే ఆంధ శబ్ద చింతామణి...వికృతివివేకాలకు సమ్మతం. 
గ పశాను(డు। (పథమైక వచన తుల్యత్వం। దిర్దాత్సరత్వాన్న ద్విత్వం।1”” అనే ఈ 
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ఆహ్మోదబలపతి మాటలు (కవిశిరోభూషణమ్, పుట __ 445) సమంజసాలు కానేరవ. 

(చూడుము..అనుబంధం... 1) కాగా హనుమాను(డు_భగవానుఃడు ఆనే రూపాలు ఈ 

వ్యాకరణాలతో సాధింపబడవనేది సారాంశం. 

బొల వ్యాకరణం సై 

ఈ రూపాలను సాధించడానికి గాను బాల వ్యాకరణం ఒక పత్యేక సూత్రాన్ని 
విబద్దించింది “ఒకానొకచో మహ _త్వంబునందు మతు ప్పకారమునకు ఆనాదేశంబు 

ఏభాషనగు” (తత్సమ..__74). “మతు ప్రకారమునకు” అన్నాడు కాబట్టి హనుమత్ - 

భగవత్ అనే కేవల |పాతిపదికలనే |పాతిపదికలుగా న్వీకరించి ఆనాదేశంచేసి ఊ త్వ 

డుబ్బులకో “హనుమాను(డు_భగవాను(డు” అనే రూపాలను కొందరు వ్యాఖ్యాతలు 
సాదించారు. ద్వితీయెక వచనాంత తుల్యరూపాలను (ప్రాతిపదికలుగా న్వీకరించి 

“హనుమం*ఆని” అని ఏర్పరచి స్వర పరత్వంలో బిందువు ఉండదు కాబట్టి దానిని 

లోపింపజేసి అపదాది స్వర నిత్య సంధికో “హనుమాన” తయారుచేసి అటుపైవి 

ఉ_త్త్యడుబ్బులనుచేసి మరికొందరు ఈ రూపాలను సాధించారు. (ప్రత్యేక విధానంతో 
మాతమే ఇవి సొదింపదిడడం ఇక్కడ విశేషం. 

ఆంధ భావా భూవణం = 

వానునకున్ వంతుండును 

మానునకును మంతు(డును గమంబున నగు శ 

బానీకాంత నకారము 

మానించి విభక్తు లక్కు మణియొకొ_కచోన్ 

(ఆం. భా, rN ) 

ఈ విధానాలనుబట్లి ఈతడు హనుమంతుండు_భగవంతుండు ఆనే రూగాంను 
సాధించాడేగానీ హనుమాను(డు భగవానుడు ఆనే రూపాలను సాదింపలేదని 

తెలుసోంది. తరువాత పద్యంలో గుణవంతు(డు మతిమంతు(డు, హనుమంతుడు 

అనేవి మ్మాతమే ఉదాహరించాడు. 
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నర్వ అక్షత నార నం్యగ౧వాం | 

కూచిమంచి తిమ్మకఏ రెండేసి రూపాలను విధించాడు... 

హనుమద్భగవత్సదముల 

పనివడి హానుమంతు(డన(గ భగవంతు(డనన్ 

హనుమాను తు భగవాను(డు 

ననుచు( (బియోగింప (జిల్లు నంబర వసనా! 

(120, పుట.5) 

(వాకృత మొక రాలలో యతుట్ : 

వాన్_వంతు, మాన్_మంతు అని పైని కేతన చేసిన ఆడేశ విధానం (పాక్ళత 

వ్యాకళణ సంప్రదాయాన్ని స్ఫురింవజేసోంధి. “మతుహ్” (ప్రత్యాయానికి దాదాపు 
పది రకాల ఆదేశాలను |పాకృత వ్యాకరణాలు చెప్పాయి. 

నశకే అని కొందరు భావిస్తే పాణీనీయంలోని ఆయా మళుబర్ధ కాలకు అన్నింటికీనని 

మరికొందరు అభి పాయ పడ్డారు. 

1, ఆల్విల్లోల్లాలవ నేనా మతుపః। ((వొకృత (ప్రకాశ $, 4-25) 

ఆలు-ఇల్ల...ఉల్ల-ఆల...వ న్త-ఇ న్త.-ఇ త్యేతే (6) 

ఆదేళశాః మతుపః స్థానే భవ ని! 

ఆలుసావత్ _ఈసాలూ (ఈర్ష్యావత్ ) 

జీద్దాలూ (నిదా “త (భామహ...మనోర మా..పుట.97) 

వి. తదస్యా స్యస్మిన్ 3 విపొత [పత్యయానాం 

సర్వేషాం మతుప్ .దన। (ప్రాకృత సఇదికా_సడానంద-18, 19) 

మత్వర్దే ఆల ఇగె! ((ప్రాకృత లక్షణమ్.1-25) 
మత్వరే ఏతా (సళ్కయౌ భవతః। 

యు 

జడాలో!। జడిల్లో | ఫడాటో। ఫడిల్లో। 

అవి కేవలం ో*మతుస్” 
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టీ భ్ 

శో (వతీర్ మత్రీగ్ ఇల్ల __. ఉల్లి 

15% 

ఆల-_.ఆలూా_ఇరా._మణకి। 

ఆధ 
హనుమాన్ __ హణుమా, హణుమతో___ 

a 

త్మతభవే౭పి ఇల | గ్రామే భవః__గామిలో। 
ళం ధా 

ఉల్లొ 
ag) 

పరే భవః___పురిలో!। 
cc 

ఆల -ఇల_.ఉల ఆలు _వ న_ఇతా...మతుపో యథా దృషి। 
a ee — a.) రు 

ఆల్వంతాత్ ఇణీ చ స్త్రియామ్। 

(పాకృతానుశాసనమ్, 4 _29, 30, పుట..157 

మగ మణ వన మా ఆలు ఆల ఇర ఇల్ల ఇన్నా మతుపషః। 

(వాల్మీక్/(త్రివి కవ, 2—1— 1 

= మతుప్ (పత్యయస్య మన్తాదయ ఆదేశాః యథా (ప్రయోగం భవంతి। 
ఆలు;_గేహాఖా! దయాళూ। లజ్ఞాళూ। 

ఆలః..సద్దాలో | జడాలో। రసాలో। (జొహ్హలో 
rey 

మకతుపః ఇతి కిమ్? ఫణీ; అల 

(షడ్భాషా చం, దిక __లక్మీ ధరః) 

. మతుప ఏతే స్యుః। మంత___ధీమంళో। మణ___దీిమణో। 

వంఠ___భి త్తివంళో। మా__హణుమా! ఆలు_._ గేహాలూ। 

ఆల__రసాలో | ఇర__అను క్తన్యాయేన యస్యేతి చ__గవ్విరో। 
ఇల్ల _ గుణిల్లో! ఉల్ల__దప్పుల్లో। ఉల్లె ఉలోప ఇతి కేచిత్ । 
ఇ _న్ట_మానినో। (షడ్భాషా వివరణమ్ __పుట___101) 

మతోః స్థానే ఇల్ల..ఉల్ల ఆల ఆలు ఇరో మణాః 

వన్తో మా మ_న్ట ఇ తశ్చ యథా లక్ష్యం దశ స్మృతాః॥ 

__ణీహాలూ! దయాలూ। లక్ఞాలూ। ధణమణో। 

భ_ివనో। దణవనో। హణునూ। హణుమనో। కఇతో।_ 

(శేష కృష_ప్రాకృత చం|దికా_పుట...41, 42) 



138 సంస్కృత (వొ కృతవ్యాకర కొల (ప్రభావం 

ఈ ప్రాకృత వ్యాక రలు చెప్పిన పది (ప్రత్యయాలనూ పాణినీయంలోని మతు 

బాద్యర్ల క (పత్యయాలకో పోల్చి చూడడం అప్రస్తుతం కానేరదు, 

మా_మ స్ప_మత్తా_న స్త తదస్వ్యా స్ప్యస్మిన్నితి మతుప్। (5-2-94) 

మణ.ఇ త్ర_..ఇ స్ట మాదుపధాయాశ్చ మళోర్య్వో౭యవాదిభ్యః (8.2.9) 

ఇతి వత్వమ్। 

ఆలజాటజొ బహు భాషిణి। (52.125) 

(పాణిస్తాదాకో లజన్యతరస్యామ్। (52-96) 

హృదయాచ్చాలు రన్యతరన్యామ్; (వాంర్డికం) 

ఆల... ఆలు సధ్మా దిభ్యశ ఎ! (5-2ఒ9/) 

స్పృహా గృహి సతి దయి నిదా తం[దా 

శ ద్ధాభ్య ఆలుద్! (3-2-158) 

నీతో వాచ్యః। (వార్హికం) 

"ఫనాదిలచ్చ! (52-99) 

లోమాది పామాది పిచ్చారిభ్యశ్ళనేలచః। (5-2-100) 
ఇల్లి... ఇర-ఉల్లి దేశే లుబవిలచౌ చః (3-2-105) 

ఊష సుషి ముష్క మధో ర। (5_2-107 

తుందాదిభ్య ఇలచ్చ! (5-2_117) 
దనస్త ఉన్నత ఉరచ్। (5-2-106) 

“మతుప్” (పత్యయం మా._.మ న్హ-మ త్ర_న న_మణ-లుగా మారుతోంది, 

“హనుమాన్” అనేది “ఉర్భూహనుమత్ కండూయ వాతూలే!” ఏమాత ఉత్తం 
భవతి! (5-1-121... హైమం.__పుట_19) అనే సూూతంచేత (హస్వం పొందిన 

రూపం. అటుపైని అజంతతను పొంది అంపే మతుప్ (పత్యయం *మాణొగా మారి_ 
“హనుమాణ” అని ఏర్పడి“ దీర్హ హస్యా మిథోవృతొ” -(హైమం.8.1.4 

పుట-2) అనే సూూతంతకో (హస్వతను పొంది సు వత్యయమూ “డో” ఆదేశమూ జరిగి - 



స్రావాల జ 

“హనసువణో”* అనేరూపం బర్బ్చడుతుంది. వృత్తి పదాన్ని సమాస పర్యాయంగా 

ఇతడు న్వీకరించాడు.1 “వృతా సమాస స్వరాణాం దీర్ల హస్వా బహులం భవతః 
మిథః పరస్పరమ్[!” అని ఈ సూత్రానికి హెమ స్వోవష వృత్తి. కానీ (పత్యయ 
పరత్వంలోకూ డాంతద్దితవృ త్తి _ ఈ దిర్హ హస్వాల వివిమయాన్ని (పాకృత వ్యాక ర్తలు 
ఆంగికరించారు. “వారి మఈ _ వారీ మఈ”* అని మయట్ పరత్వంలో శేష 
కృష్పుడి ఉదాహరణం గమనింపదగినడి. (పాకృ్ళత చర్నదికా. 1-158-పుట_4) 

“మతుప్* (ప్రత్యయానికి 'మణి అనే (హ్రస్వసహిత రూపమే ఆదేశంగా వచ్చినదని 
భా వంచడం సమంజసం. (పత్యయ మధ్యగమయిన లర్హానికి (హస్వ సి సితిని పైసూ[త్రం 
నాధించడంలేదు. కానీ “హనుమాన్” అనే సంసగ్భ్భాత పదంలో చివరి నకారిం 

లోపించడంవల “హనుమా” అనేరూపమూ, నకారం లోపించకుండానే అజంతతను 

haan “"హనుమాణో” అవని ఏర్పడి అటుపైని _హస్వ స్థితిని పొంది 
హనుమణో” అనే రూపమూ ఏర్పడి ఉంటాయని prey pre 

పోలేదు. లాఘవ దృష్టితో ఈ (పాక్ళత వ్యాక ర్రలు_మా మణ - అనేవి మతుప్ 
(పత్యయానికి ఆదేశాలుగా విధించడం జరిగి ఉంటుంది. 

(పాక్ళతంలో (హన్వదగిర్హాల వినిమయానికి ఒకనియమంటూ లేదు. చాలా 
స్వేచ్చగా జరగడం ఆ భాషా స్వభావంగా కనబడుతోంది. అందుకే రామశ ర్మ 

(హాస్యో౭పి దర క్వచిదవ్యభీష్టో। 

(హస్వే౭పి దీర్హ 9 క్వచిదూహనీయః। 

((పాకృత కల్పకరుః, 1.5, పుట-20) 

అవి ఈ విషయాన్ని యథా (ప్రయోగంగా ఊహకు వదిలేశాడు. 

“దీర్హాణామపి లఘుత్వం త్యథివోచ్చరితానాం” ('వాకృత కామడేనుః.....30, 

పుట-173) అనేది లంకేశ్వర వచనం. 
లలత... 

1. _ బాలవ్యాకరణక ర్రకూడా “ఆది య శద్దంబుల యతునప వృ త్తినీ 

లోపంబు బహుళంబుగానగు” (సంధి..45) అనేచోట సృ తి శబాన్ని 
౨ ద 

సమాస పర్యాయంగానే నికేపించాడు. 
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“దిహౌ మిథస్వే! (1-1-18) అనేది వాల్మీకి త్రివిక్రమ వ్యాకరణోక్తి. 

“నదిసుత---” అనే నన్నయ భారత (ప్రయోగంలో సిద్ద సమాస మధ్యంలొ ని 

(హ్రస్వ సతి ఈ (వాకృత భాషా సర్యపదాయమే అయిఉండవచ్చు, (చూడుము. 

అనుబంధం. రెండు 

“దణ” అని [హస్వతను పొందినప్పటికీ సంస్కృతంలోని దాని దీర్చ 

నహితత్వాన్ని గుర్తించి “హనుమాణ” లేక “హనుమాణో” (డోంకం) అనే 

(పాక్ళత పదాలకు తెలుగు విభక్తులు చేర్చి “హనుమాను(డు” ఇత్యాదిగా ప్యవహారం 

జరిగి ఉండవచ్చు. అయితే ““హనుమాణో” అనే రీతిగా దీర్గ ఘటిత (మాణు 

రూపానికి వివిధ (ప్రాకృత భేదాలలో ఎక్కడయినా (ప్రయోగం దొరుకుతుందేమో 

ఇంకా వదక సలసి ఉంది. 

బహుశ ఈ రూసనామ్యాన్ని బిటి భగవాను(డు.___భగవానునిచేక న్ ఇత్యా 

డులను (ప్రజా కవులు ప్రయోగించి ఉండవచ్చు. పజల వ్యవ రోరంలో హనుమానుడు 

కన్నా ోభగవానుడు”కే (ప్రాచుర్యం కనబడుతోంది. 

కూచిమంచి తిమ్మకవి హనుమదృగవత్పదాలకు మాత్రమే ఈ ద్విరూపతను 
విధించాడు. (సర్వలక్షణ సారసం|గహం 120, పుట-ర5్ఫ. చిన్నయసూరి మహత్తు 

లయిన మతుబంతాల క్ర న్నింటికీ ఆనాదేశం రావచ్చునని విశాలంగా (పవృ త్తి పరిధిని 

పెంచి సూత్రరచన చేశాడు. (బా.వ్యా. తత్సమ. 4. “మూణి” అనేదీ “మణ” 

యినట్లు (పాకృ్ళత వ్యాక రలు భావించగా ఇతడు మతుప్పులోని మకారమూ దాని 

కృత్మిఅయిన వకారమూ (గుణవత్) సర్వత సమానమే కాబట్టి వాటిని విడిచిపుచ్చి 

కారానికిమా(తం “ఆని ఆదెశం వధించి మరింత లాఘవాన్ని సముపార్షించాడు, 

ఈ రూపాల పట్లగల (ప్రాకృత భాషా వంపదాయ (పమేయానికి ఈ ఆదేశ విధానం 
కూడా [పమాణమవుతోంది. ఈ ఆనొదెశ విధాయక సూత రచనా వి సృతిని బట్టి 

దీమాను(డు_గుణవాను(డు ఇత్యాదులుకూడా సుసాధాలు అవుతున్నాయి. ఇటువంటి 

(వ్రయోగాలేవయినా చిన్నయసూరికి దొరికి ఉండవచ్చు. వాటి _పొమాణికతను శంకించి 
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లక్వ్యెలుగా ఇచ్చి ఉండక పోవచ్చు. న్మూత్ర ఫవృ త్తి పరిధినిమా్రం తదనుకూలంగా 

వి సృత పరచడం గమనింపదగిన విశేషం. “ఒకానొకచో” అనేమాటను సూత్రాదినే 

ఉంచి (పామాణీక (పయోగోపలబ్దిని సూరి నిరీకించినట్టు కనబడుతొంది, 

దయాభురు 4; 

క్ట స స్పృహి_ గృహి.__పతి._దయి __ నిదా _ కందా ___ శ ద్దాభ్య ఆలుచ్”ో 

(3—!?— 158) ఆనె పాణిసీయం తాచ్బీలాక్టర్లంలో ఆలుచ్ (పత్యయాన్ని విధించింది. 

స్పృహయాలు 8... గహయాలుః__..పతయాలుః..-దయా లుః-ని దాలుకి...తందాలుః= 

శ్రద్దాలుః. అనే కృత (పత్యయాంత రూపాలు ఎర్పడుతున్నాయి." ఆ ఫ్ట్రష్ఞాకీ వాచ్యఃో 

ఆనీ వౌ రిక ద్ర ర్త 'శయాలుః' అనే రూదాన్ని కూడా అంగీకరించాడు “కృపాలుక" 

అనే పదాన్ని కృపాం లాతి అనే అర్ధంలో డు (పత్యయాంతంగా రామా్యశమీ వ్యాఖ్యాత 

సాధించాడు. (అమరకోశం, = 1 -15). కాగా ఈ “ఆలుచ్'” అనే |పత్యయం 

మత్యరీయమూ కాదు తదితమూకౌదు. తాచ్చీల్యమూ కృతూను. మత్వరంలో సదయ 
ఠ © ర్తి వి అంగ్ల భి 

శ బ్టానికిమా తం “ఆలు” అనే (పత్యయాన్ని-_హృదయాచ్చాలురన్యతర న్యామ్-అిని 

వార్రిక కర్ర అంగీకరించాడు. ఇది పాణినీయుల సం[పదాయం, 

కానీ (పాకృత వ్యాకర్తలు ఆల.-ఆలు అనే రెండింటినీ మత్వర్శీయాలుగా నూ 

కనను. భావించడం జరిగింది. అందుకే 'మకతుప్ * (పత్యయానికి ఆ దేశాలుగా 

వారు ఈ రెండింటినీ ఏధించారు. లక్ష్మీ ధరుడు “గేహాళూ....దయాలూ...-లజ్లాలూ' 

ఆనే వాటిని ఆల్వంతాలుగానూ, సద్దాలో అనే దాన్ని “ఆలి (ప్రత్యయాంతంగానూ 

ఉదాహరించాడు. “సద్దాలో” అనే “రూపాన్ని (పొకృత లక్షణంలో కూడా ఉదాహ 

రించడం జరగింది, నిజానికిది “శద్దాలులో అని ఆల జంతంగా పొణినీయంలో 

సాధింపబడింది కాబట్టి “సద్దాలూ” అనే రూవంకో ఉండాలే కానీ “సడ్గాలో” అని “ఆలి” 

Crem తధంతమె డోంకత్యాన్ని పొందడానీకి పిలులేదు. కానీ “ఆల. 

ఆలు” అనే భిన్న (ప్రత్యయాలను రెండింటినీ మతుబర్హకాలుగా నే వీరు భావించారు 

కాబట్టి పీట సరస్పర వినిమయం (పొకృత భాషలో దోషం కానేరదు. మతుప్ 

(ప్రత్యయానిశే ఇవి రెండూ ఆదేశం అవుతాయనేది వీరి భావన కాబట్టి “సద్దాలూ_ 

సద్దాలో, దయాలూ __దయాలో___ ఇత్యాదిగా వీరికి రెండేసి రూపాలూ “సిద్ధిస్తాయి. 
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అదంత (పాతిపదికలకు పరంగా ఉన్న స్ఫుపత్యయానికే TE ఆదేశాన్ని 

(పాక్ళత వ్యాక ర్ర్హలు విధించారు. (ఆత స్పేర్లో। హైమం, వం —2). కౌబిట్ట 

సద్దాలో __ దయాలో.___వంటి పదాలలో సద్దాల---దయాల అనే ఆల [పత్యయాంతమే 

(పాతిపదిక మపుతుంది. 

ఇలా (ప్రాకృత వ్యాకరణాల (ప్రకారం మతుబర్హంలో “ఆలి” |పత్యయాంతంగా 

ఏర్పడే ''దయాలి' అనేది తెలుగులో (ప్రాతిపదికమై, దీనికి ఆదంతత, దీర్భ పూర్వ 

లోపధత్వమూ ఉన్నాయి కాబటి “దయాలురు” అనే రూపం ోబాలురు' అనే రూప 

మంత సులభంగానూ నాధ్యమవుతుంది. ఈ మెరకు శ ద్ధాలురు, నిదాలురు, 

తం|దాలురు, లజ్ఞాలురు, స్నెహాలురు__-ఇత్యాదులుకూడా వ్యాకరణ నాధ్యాలయి 

స్వేచ్చగా (పయోగించోవడానికి ఆర్హాలు అవుతున్నాయి వీటితో “ఆలి అనేది 

(పాకృతీయమే ఆయినా అవుతున్న ప్పటికీ.యధాపూర్వ వర్త స్టితితో (పొతీిపది 

కలను న్వీకరించడం జరుగుళోందికాబిట్టి వీటిని సంస్కృత సమాలుగా పరిగణీం 

చడంలో వ్నిప్రతిప త్రి ఉండబోదు. 

“దయాలురు” అనే రూపానికి |పామాణిక (ప్రయోగం ఉన్నదా? లేదా? 

అనే శంకలతో (ప్రమేయం లేదు. కేతన ఈ రూపాన్ని (ప్రతిపాదించాడు. 

(ఆం. ఛా భూ 71) 

ఇకుడ విభ క్తి లకారం రేఫగా మారాలం"ే (పతి పాతిపదికం ఆదంతమూ 

దీర పూర్వ లోపధమూ అవ్వాలనే నియమం ఆంధ శబ చింతామణిలో అస్స షంగానూ, 
యె బె 

బాల వ్యాకరణంలో విస్సష్టంగానూ కనబడుతోంది. కానీ కావ్యాలంకార చూడామణి 

“కాలు” అనే రూసంనుంచే “బాలురు” అనే రూపాన్ని సాధిసోంది. (964) 

“*జయాటో” అనే డేోంత పదాన్ని (వొతిపదికంగా న్వీకరించి తుది దీరానికి (హస్వం 
ఖు 

చేసి రు._56 లను చేర్చుకోవడంతో ఈ మార్గాన రూపాలు ఇవి మరింత సులభంగా 

సాధ్యాలు అవుతాయి. 
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గులణబోంతురాలు 

గుణవంతురాలు... దీమంకురాలు ఇత్యాదులలో ఆలు శబ్రం ప్రీమా[త్రవరం. 

ఇఏ సమాసాలే అయినా వీటిలోని పూర్వావయవాలకు__గుణవంత, ధీమంత_-_ 

పదత్వంలేదు. గుణవంతమ్ __ధీమంఠప్ అనే ద్వితియెక వచన తుల్య రూపాలలో 

ఆంతిమ మకారం లోపించింది. ఇంకా పదక్వం సంపా ప్తం కాలేదు. పదత్వం లేనిదే 

సమానం కుదరదు సమాసం పదఏధి గదా! అందుచేతనే వీటిని విలక్షణ కర్మధారయ 

సమాసాలని వ్యాఖ్యాతలు చెబుతున్నారు. కాని (పాకృత వ్యాకరణాల _పకారం 

వీటిలోని పూర్వావయవాలకు పదత్వం సిద్ధించే అవకాశం లేక పోలేదు. 

మతుప్ (పత్యయానికి వ న్స -__.మన్హ అనే ఆదేశాలను (పొక్ళత వ్యాక రలు 

విధించారు. కౌబట్ట గుణవ న్ల_ధీమ స్త ఆనే వాతిపదికలు ఏర్పడతాయి. వీటికి 

ప్రీవాచకతా వివక్షలో “అవిద్యుతి స్రీయామాత్" (షడ్భాషా వివరణం. పుట_ర62) 

ఆనే వాల్మీకి/తివ్మికమ స్ఫూత్రం (ప్రకారం ఆత్రం రావచ్చు. ఇలా ఏర్పడిన 

ఆదంతాలు దుర్గావత్తుగా ఉంటాయని షడ్భాషా వివరణక ర్త పేర్కొన్నాడు, 

“అవిద్యుతః స్ర్రియామా_్త్వ్యం” ((పాకృత చందికా 119-5) అని శేష 

కృషుడుకూడా విధించి అంతిమ వ్యంజనలోపావికి ఇది బాధకమని వివరించాడు. 
చ్ 

సరిత్ _సరిఆ, |పతిపత్ -పడినఆ, సంపత్ _సంపఆ_ఇత్యాదులను ఉదాహరించాడు.. 

ఈ ఆత్యంకో గుణవన్నా__ధీమన్నా అనే రూపాలు స్త్రీత్వ వివక్షలో ఏర్పడే 
ఆవకాశం ఉంది. గుణవతీ-దీమతీ అనేవాటినుంచి “గుణవతి_దీమతి_.” అనేవి 

యథానసంస్కృతవ్యాకర ణం లభించిన", గుణవ న్త__ధీమ_న్గ_అనే వాటిని యథా 

(పొకృత వ్యాకరణం లభింపజేయనచ్చు. అప్పుడు వీటికి పదత్వం నిరాచేపంగా 
ఉంటుంది కాబటి ఆలు శబ్దంతో కర్మధారయంగా సమసింప జేస్తే అత్వావికి ఉ_క్యమూ 

రుగాగమమూ లభించి (బా.వ్యా. సంధి__31) గుజవంతురాలు._ధీమంతురాలు అనేవి 

సుసంగతాలు ఆవుతాయి. 

గుణవతీ నుండి గుణవఈ అన్నట్టుగా తదృవరూపాలకో కాకుండా తత్సమ 

'దేశ్య విభాగాలకు చెందిన సదాలకో కూర్చిన స్వత౦ంత (పాకృత (గంధాలలో గుణవ నా- 
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ధీమన్సా అనెరీతి స్త్రీలింగ ప్రయోగాలు లభించేవరకూ ఈ (పతిపాదన సావకాశమయిన 
ఊహగా మాత్రమే మిగిలిపోతుంది “అఏద్యుతి” అనే వర్యుదాసాన్ని బట్టీ శేష 
కృష్ణుడు ఇచ్చిన లక్ష్యైలను బట్టి చః ఆ త్వం మహశకీకరాలయిన త్రీ లింగాలకేనే మో 

అనే సందేహం (పబలంగా మిగిలిపోకోంది, 

సంన్క్భత భక సిద్దాలయిన టాబంతాలకే తప ఎ శొకృత వ్యాకర ణోకా 
లయిన ఈ ఆదంతాలకు స్త్రీత్వ టో ధకతాశ క్తి సంకెతిత సుప్రసిద్ధం కాకపోవడంవల్త 
ఆలుశబ్దంతో సమాసం చేసుకోవడం జరిగి ఉండవచ్చు. యీథాపూర్య వర్త సతి 
Tt సంస్కృత సమతను వీటికి భావించడంతో అత్వాానికి డ్ త్వం సంప్రా ప స్టమె 

ఉండవచ్చు, 

“బాలెంత" అనేది తనంతతాను న్రీవాచకమే అయినా ఆలు శబ్రంతొ నమసింప 
జేయడం జరిగింది. ధీరా అనే టాబంతం తనంతతానుగా స్రీ వాచకమవుతున్నా ఆలు 
శబ్దంతో సమసించడమూ అతా తానికి ఉత్త్వావ్ని పొందడమూ జరిగింది. ఇలాగే 
గుణవ _న_ధీమ న అనేఏ ఆదంకాలుగా స్తీ వాచకాలు అవుతున్నప్పటికీ వీటిని ఆలు 
శబ్దంతో సమసింపజే యడం జరిగి ఉండవచ్చు. 

"వొతకురాలు” అనే రూవాన్నికూడా "కేతన 'ముద్దరాలు” మొదలయిన 

వాటిళో కలిపి ఏధించాడే తప్ప (ప్రత్యేక విభాగం చెయ్యలేదు. 

ఆలికి రాలగు దిగువ గు 

కాలి నిలిపి పలుకుచోట ననువగునెడ గొ 

(డాలు._జవళాలు-పాతకు 

రొలు,..గడపరా ము_.ముద్ర్దరాలన బనుటన్. 

(ఆం, భా, భూ...168) 

“దిగువ గుణాలి నిలిషి” ౬ “౬ గల్లి ఈ సమాసాలలో పూర్వసదాలు గుణ 
వాచక్త విశేష కలు ఆనీ, ఆలు విష; Sh కౌబట్టి ఇని కర్మ ధారయాగేకానీ వ్యధి కరణ 
తత్పురుషలుకావనీ - -స్పష్షపడుకోంది. కాగా అతా తానికి ఉతా్యన్ని ఈతడు విధించలేదు 

AN 
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కాదిటి “పొరకు +ఆలు_పాతకురాలు అనే విధంగా రూపసిద్ధిని ఈతడు భావించాడు 
డి 

అనుకోవాలి. 

వురుష వాచకాలు స్త్రీవాచకాలతో సమసించడంవల్ల తెలుగలో స్తీబోధ 

జరుగుతోంది. ఇచే మార్గాన పురుష వాచకాలయిన పాతకో--గుణవన్నా_ధీమన్తా_ 
ఇత్యాది డోంత (వొకృత పదాలు ((పథమైక వచనాలు (పాతిపదిక లై (హస్వతను 

పొంది స్తీవాచకతా ఏవివక్షలో ఆలు శబ్దంతో సమసించి ఉండవచ్చు. వీటిలోని 

పూర్వావయవాలకు తెలుగులో పదత్వమూ ('ప్రథమైకవచనాంతాలుగా వస్త (పయోగమూ 

. లేవు, అందుచేతకూడా వీటిని నిత్య సమాసాలు అనడం జరిగి ఉండవచ్చు. ఆలోచన 

చేయగా చేయగా వీటిని విలక్షణ కర్మధారయాలు అని భావించి ఊరుకోవడమే 
తెలివయిన పనిగా కనబడుతోంది. వీటికి సంఎంధించి మరింత పరిశోధన జరగాలి. 

ఆన్యటథాశా[వభావభం వ్ 

(దావిడభాషాకుటుంబానికి చెందిన తెలుగు సంస్కృత |పాకృ్ళతాది భాషల 

(పభావానికి లోనయ్యింది. చార్మితికంగా చూసే తెలుగుదేశంలోని జనబాహుళ్యం 

మాటాడే భాష, (పాక్ళత భాషా (పభావానికి లోనయినంతగా సంస్కృత భాషా 

(వభావానికి లోనయినట్టు కనబడదు. కాగా ఆనాటి శిషుల భాష అటు సంస్కృత 

''ఫభావావికీ ఇటు (ప్రాకృత (పభావావికీ లోనయ్యింది. ఈ వ్యవహారంలోని భాషను 
కావ్యోపయోగిగా సంస్కరింపబూనిన కవులూ వ్యాక ర్హలూ.కొందరు. సంస్కృత 

“పొక్ళత భాషలను రెండింటినీ తెలుగు భాషకు పకృతులుగా అంగీకరించారు. వీరు 

(వకృతి._పత్యయ._గణాదికమయిన విభాగాలను కొన్నింటిని చెసి రూపసాధనలో 

సౌలభ్యాన్ని సాధించారు. _ఈ భాష్టాపభావంవల్ల ఈ రూపంలో ఇదిగో ఈ వికృతి 

వచ్చింది, లేదా-ఈ రూపంలోని ఈ ఏక్సకి ఇదిగో ఇది హేతువు అని 

నిరూపించవలసిన ఆవసరం ఈ వర్తనాత్మక వాక ర్హలకు లేకపోయింది. 

వివిధ వ్యక్తుల (ప్రభావానికి లోనయిన ఒక వ్యక్తి (ప్రవ రనలో ఇదిగో ఈ చేష్ట 

ఫలానావారి (ప్రభావమూ ఈ చేష్ట ఫలానావారి (ప్రభావము__ అవి అన్నివేళలా కచ్చి 

తంగా నిర్ధారించి చూపడం కష్టం. అన్ని _పభావాలూ కలగా పులగంగా ఉండి 

మధ్య ళో ఒక నొతన్యమూ రావచ్చు. ఆలాగే భాషలోకూడా. ఒక పదం మీద 
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(దేశ్వేతరం) ఒక భాషా వ్రభావమే ఉంటుందవి చెప్పడానికి లేదు. వివిధ భాషల 

(పభావం ఒకే పదంలో కనబడవచ్చు. అదే పదంతో స్వాభావికమయిన జీవ -లక్షణమూ 

ఉండవచ్చు. అన్య భాషా (ప్రభావం ఉన్నా లేకపోయినా స్వాభావికమయిన జీవలక్షీణం 

మాత్రం కనబడుతూనే ఉంటుంది. ఇతర భాషలనూుడి దిగుమతి చేసుకున్న పదాలకు 

కూడా ఈ జీవలక్షణం సోకుతుంది. ఆటువంటి పదాలలో రెండుభాషల జీవలక్షణాలూ 

స్ఫురిస్తూ.నూ ఉండవచ్చు. లేదా ఆ కలయికలో ఒక నూతన లక్షణమూ థౌసించ 

వచ్చు. కాగా ఆ భాషా జీన లక్షణమూ, ఇతర భాషా ప్రభావమూ అనేవి ఒక్కా 

క్క_ప్పుడు ఒక పదంలో కనబడవచ్చు, ఏభిన్న పదాలలో విడివిడిగా (పాధాన్యం 

వహింవలీ కనబడవచ్చు. 

ఈ విశాల దృక్పథంతో చూసినప్పుడు “ోరాముయ” అనే పదంలో వ్రత్యుయ 
మెమో (దావిడము, (పాతిపదికమేమో సంస్కృతీయము, ఉదంతతా పరిణామమేమో 

(పాకృశీయము గా ఇప్పటికి భాసిస్తోంది. ఆయితే దీనిని తతృమచుశాలా? శద్యవ 
మనాలా? ఇత్యాదిక మైన సందేహ సందోహాలు_వీటిని వింగడించి చెప్పవలసి 
వచ్చినపుడు కలుగుతాయి. ,పాతిపధికంలో వర్ణ వికృతి లేకపోతే తత్పమమన్కీ ఉం శే 

తద్భవమనీ ఆర్మధ వ్యాకర్హలు స్టూలంగా ఒక విభాజక స్మూతాన్ని అనునరించినట్టు 
కనబడుతోంది. [ప్రాకృత వ్యాకరణాలననుసరించి లాఘవ సంపాదనా ద షకో 

చేసిన ఈతత్సమాది విభజన మన భాషకు అతక్రడంలేదవి భాషా చారి తికులు భావిం 
చడంలోని ఆంతర్యం ఇట్టిదిరూడా కావచ్చు. 

తులనాత్మకంగా పరిశీలించి వివిధ ఛాషల (ప్రభావాలను నిరూపించడంలో చేసన 
ఇటువంటి సిర్ణయాల వల్లా (ప్రతిపాదనలవల్లా పూర్వ లాకేణికులకు వచ్చే అగౌరవం 
ఇది లేదనడం అందరూ అంగీకకియే విషయమే. 



ఎనిమిదవ అధ్యాయం 

పకర్థ నిషయావళి 





(పకీర్ల విషయావళి 

(పత్యేక పరిచ్చేదాలుగా విభజించడానికి అవసరమయినంత వి సృతిలిని ఆయా 

విషయాలను ఈ విభాగంలో పొందుపరచడం జరిగింది. 

[వయో ధాతు? : 

లాఘవంకోసమూ వేదా స్పష (పతిప త్తికీ స్వతం తంగా సంజలను కల్పించు 

కొనే అధికారం |పతిలాక్షణికుడికీ ఉంటుంది. పొణిని ఇలా నదీ నిష్టాది సంజ్ఞలను 

కొన్నింటిని కల్పించుకున్నాడు. ఆతడు కల్పించిన సంజలు చాలక లేదా వాటివి 

న్వీక రించడానికి ఇష్టపడక ఆనంతర లాక్షణికులు మరికొన్ని సంజ్ఞలను కల్పించు 

కోవడం జరిగింది. 

ర్త క్ర్షవతు త్రి! (1-1-28) 

సంజ్ఞా ఖు8 | (11-29) 

భావ కర్మ జీః। (1.130) 

శి ధమ్! (11.3) 

ఇత్యాదికాలన్నీ జై నేంద్ర వ్యాకరణంలో కనబడుతున్న స్వతంత సంజిలు. 
వాల్మీకి || త్రివిక్రమ (పాక్ళత వ్యాకరణంలో 

దిర్దీర కి! (1.3 

ఆదికి ఖుః। (1-5) 

ద్వితీయః పః (1---/) 

ఇత్యాదిగా ఎన్నో స్వతంత సంజలు కనబడుతున్నాయి. తెలుగు వ్యాకర జాలలోనూ 
ఇ 

అ జ ఉల mw ఇ కొని 
పరుష సరళ (దుతాది స్వతంత లక a] ఉన్నాయి 
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ద్విత్యాన్ని కది అనడం (పాకృత కల్పతరువులో కనబడుతోంది. 

“నీడాదిత్వాత్ ద్విః; యుకే (హస్వః[” (11.13, పుట_5్స. మండ లక్ష్మీ 
నరసింహాచార్యుల “ద్విర్హిత్వనకి (ఆంధ కౌముది...40) అనే విధానం స్వకపోల 
కల్పితమే ఇనలేము. (ఆంధ వ్యాకరణ వికాసము_ద్వితీయ్య పుట-ర్[. 

లాక్షణీకులకుగల ఈ స్వతంత్ర సంజ్ఞా పరికల్పనా స్వాతం తాక్టన్ని ఆను 
సరించి ఆంధ శబ్ద చింతామణి “క్రియా ధాతుః" (సంజ్ఞా-_26) అనే సంజ్లను 
ఎర్పరచడమూ “ఉపకృతి పరిణతి సంవృతి భేదాత్ (తివిధా (క్రియా (1కియా-1) 
అమీ ఆ సంజను ఉపయోగించడమూ జరిగింది. అయితే ఈ. “కియా” అనే పదం 
పని. అనే. ఆద్దాన్ని బోధిస్లోంది కానీ పాణినీయం (ప్రకారం. తిజంతమయినః పదాన్ని, 
“"కియ” అనడం జరుగుతోంది. కాగా ఈతడు. ధాతువునకే ఆ సంజను' నియమించడం 
విశేషం. దీనివల్ల ఆనవసరమయిన అస్పష్టత కొంత విర్పడినమాట వౌ సవమే,. 
ఒకానొక సంజ్జీకి బోధకంగా సుప్రసిద్దమయిన సంజ్ఞా సదాన్ని తదితర. సంతి: 
బోధకంగా ఆంధ శబ్ద చింతామణీ నియమించడం గమనింపదగిన విశేషం. సంజ్ఞా 
సామ్యుమేగానీ సంజ సామ్యం లేదు. 

జైనేంద్రుడు ఏర్పరచిన “ఖు” సంజనే వాల్మీకి/గతివ్యకముడు న్వీకరించడం 
జరిగింది. అయితే దానిచేత “సంజ్ఞా శబ వాచో ఆరక ఖు సంజ్ఞో భవతి” అనే 
అర్థాన్ని జై నేందుడు ఉద్దేశించగా (పుట-_18) “ఆదిః ఖు సంజ్లః స్యాత్” అనే 
సంజ్ఞిని (పాక్నత వ్యాక ర్త అభిలషించడం జరిగింది. వీటిలో సంజ్ఞా సామ్యమే. కానీ 

సంజ్జి సొమ్యుం లేనేలేదు. 

(తిమాతా  కాలికముయున ప్లుతాన్ని వృద్ద సంజ్లకో వ్యవహరించడం 
బు కంతంలో కనబడుతోంది. గతి సో వృద్ధమ్” (2-5-4) అఫెది విధాయకం. ఇదే 
సంజ్ఞా పదాన్ని పాణిని న్వీకరించి “వృద్దిర్యస్యాచామాదిః తద్వ్నద్దమ్” (1_1.73)- 
యస్య సముదాయస్య అచాం మరే ఆదిః వృదిః తత్ వృదసంజం స్యాత్. (వృతి © లప ల బాలవమనో రమా._ద్వితీయ_ప్తట-.75ొ__ఆని ఏ.ధించడమూ- “* వృద్ధా చ్చుః ష్ (రే టోకేక్సు 
అని ఉపయోగించడమూ జరిగింది. ఇక్కడకూడా. సంజ్ఞా సామ్యమే కానీ. సంజి. [ 
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సామ్యం లేదు. “ యథోద్దేశం సంజ్ఞా వరిభాషమ్” (వరిభాషేందు_2) అనేది 
చ 

ఇటువంటి సంజ్ఞల యభోద్దేళ పక్షానికి సమర్గకమైన పరిభాష. 

ఈః (పసిద సర వపదాయాని, ఆంచ శద చింతామణి అనునదించింది అని 

భావింపవచ్చు. 

నతో శీ నాయ్య 0 

ఆంధ శద్ది చింతా మణి, బాల వ్యాకరణాలలోని కొన్ని నూతాలు సంస్కృత 

ప్రాకృత వ్యాకరణాలలోవి ఏయే సూత్రాలను స్ఫురింపజేస్తున్నాయో పరిశో ధకులూ 
వ్యాభ్యాతలూ నిరూపించడం జరిగింది. 

చిన్నయసూరి “ధాతువునకు” (బా.వ్యా. (క్రియా_1) అనే మాతం దగ్గర 
"ఇది యధికార సూతంబు . ఇంక నెయ్యది యప కమింపంబడు నయ్యది ధాతువున 

కగునని యెజయుంగునదిొ అని ఒక వ్యాఖ్య రచించాడు, ఇది హేమచందుని 

వాక్యాన్ని స్ఫురింపజేసోంది _ 

సంయు క్రస్య.। (8-21) 

అధికారో ౭యమ్। 

జాయౌామిత్ (52115) ఇతి యావత్. 

యదితో ఊర్హ్వం అను. కమిష్యామః 

తత్ సంయు కస్య ఇతి వేదితవ్యమ్! (హైమం, పుట._41) 

ఇందులో “అమ కమిష్యామః” అనేది *ఉస్మకమింపంబడు”గా మారింది. ఈ 

బాపసర్లికమయిన భేదమే తప్ప ఇది యథాతథానువాదమే. 

పాణినీయానికి స్వర పాఠం ఉన్నది కౌబిట్ల “స్వరితేనాధికారః” (1311) 

అనే నిర్వచనం మేరకు స్వరిత స్వరంలో ఉచ్చరింపబడినది ఆధికారమై అనంతర 

విధులలోకి అన్వయించడం జరిగింది. ఆ స్వరపాఠం మరుగయిన కాలానికి ఏది 
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అధికారమో తెలియని స్థితి వచ్చింది. అప్పుడు వ్యాఖ్యాతలు “అధికారో ఆయమ్” 

అంటూ వివరించడం జరిగింది. ప్రాకృతాంధ వ్యాకరణాలకు స్వర పాఠం ఆదినుంచీ..శ 

లేదు కాబట్టి తత్క ర్రలకే ఏది ఆధికారమో నిర్వచించుకోవలసిన అవసరం ఏర్పడింది 

అనంతర విధులకు అన్వయ సంగతిని కలిగించడమే అధికార సూ(త్రానికిగల 

చారితార్యం, 
@ 

ద్వివచనం లేక పోవడమూ, చకుర్ధికి మారుగా షష్ట విభక్తి (ప్రచురంగా 
ఉండడమూ,. కారక (పయోగంలో సంస్కృత భాషకు లేని 'స్వుచ్చను తాము కలిగి 

ఉండడమూ ఆనేవి (పొకృళాం ధాలకు కనబడుతున్న పోలికలు. ఇవి స్వాభా ఎకాలో 

యాదృచ్చికాలో కావచ్చుగా క। కానీ వీటి విధానంలో (వెకృత వ్యాకరణోకు లకూ 

ఆంధ లాక్షణి కోక్తులకూ సామ్యం గమనింపదగినది . 

1 దిివచనస్య బహువచనం ((పొకృత (పకాశః, 5_63) 

సుపొం తిజాం చ విభ కీనాం సంబంధినో ద్వివచనస్య 

త్యాదేః బహువచనం (పాదిశ్య తే, 

(సదానంద, (పాక్ళత చందికౌ, పుట 1ర) 

చతుర్జ్యాః షష్టీ; ((పాకృత (సకాశః, ర __ 64) 

(క్వచిన్నతాద ర్య) 

2. ద్విత్వం బహుత్వేన। 

షష్టవచ్చతుర్తిః (నాకృత లక్షణమ్, సూ___15, 16) 

3. _ ద్వివచనస్య బహువచనమ్ (83.130) 

చతుర్హ్యాః షష్టీ (83.131) 
న నం. ఆ 

1. _గంగాధరాది సమాసాలకు లౌఃక వ్నిగహంలో ద్వితీయార్థక షష్టీ వినియోగం 

అవసరమవుతోంది. “*ధరతీతి ధరః, గంగాయాః! ధరః గంగాధర... 

ద్వితీయారే షప” ళో 
ర్ (మ అ 
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సరా౭సాం విభ కీనాం సాళ్టదీనాం త్యాదీనాం చ 

ద్వివచనస్య స్థానే బహువచనం భవతి. (హైమం, పుట..94, 95) 

ద్యిత్వే ఆపి బహువచనము (>) 

ఒక్ చతుర్ద్యాః షష తాదర్థ్య (5-2) 

(పురుషో త్తమ, (పాక తానుశాసనం, పుట.155 

న సుప్ తిజాం ద్విత్వమిహ |సయాోజ్యం। 

తథా చతుర్తీ న కదాచిడేవ॥ 

ద్వి త్వే బహుత్వం పరియోజనీయం। 

షషీ చతుర్యామపి యోజనీయా॥ 
ఐ అ 

((పాక్ళత కల్పకరుః, 1-6 1, పుట-26) 

ద్వివచనవ్య బహువచనము. (వాల్మీకి (త్రివిక్రమ, 1_8) 

స్వాదీనాం తిబాదీనాం చ ద్వివచనస్య బహువచనం భవతి. 

((పాక్ళత రూపావతార*శ్క పుట-/) 

. వీటిని ఈ ఆంధ లాకణికోక్పులతో సరిపోల్పవచ్చు. 

ద్వివచనము లేదు తెలుగున 

(బ్రవిమల గతి నేకవచన బహువచనములౌ. 

దివిచెద నన6 దివిచెద మన. 

గవి యనం గవు లన(గగగియలు.._కార క ఫణితిన్ . | 

(ఛందో దర్పణము, 4115) 
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2. తెలుగుం (బ్రాకృత భంగిన 

బలియుటచే నేకవచన బహువచన పదం 

బుల కాని ద్వివచనంబులు 

గలుగవు తతి యల గారకంబులయందున్ . 

(కావ్యాలంకార చూడామణి, 9_ 72) 

వె, చతుర్ధికి మాటుగా షష్టియె తఅచుగా (పయోగంబులంగానంబడియెడి. 

(బా. వ్యా. కౌరక ___ర 

ఇలాగే “స ప్రమ్యాః తృతీయా ఆ రః” (చండ .._ 15), 

(పథమాయాః తృతీయా ఆగ్షే। (చండ 17) 

ద్వితీయా తృశీయయోః స ప్పమీ! (హై మం-8-3_135) 

పంచమ్యాః తృతీయా చ। (హెమం_5..3..136) 

స_పమ్యాకః ద్వితీయా (హైమం, 83137) ఇత్యాది 

సూత్రాలతో విధింపబడిన కారక విపర్యయం బాల వ్యాకరణంలోని కారక సూత్ర 

రచనను స్ఫురింపజేసోంది. ఇది కాకతాశీయమయినాౌ కావచ్చు. 

అనువృతి వెయర్ణ్యం వ్ 

పాణినీయాన్ని ఆదర్శంగా పెట్టుకొని సూత బద్దంగా వ్యాకరణ రచన చేసిన 
(పొకృతార్యధ వ్యాక రలు అధికారానువృ _క్తశీపకర్షా సంప్రదాయాలను అనుసరించడం 

జరిగింది. వరరుచి__చండుడు__హేమా చందుడు.___వాల్మీకి (తివి కముడు....వీర 
ఆ కోవకు చెందినవారు వీరు ఈ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి స్నూత రచనలో 
అల్బాకీరతను సంపాదించారు. కానీ వీరిలో ఈ సంప్రదాయాలను వై యర్థక్టం 

లేకుండా నడిపించినవారు లేరంటే అత్యు శ్రీ కానేరదు. 

వరరుచి తన (ప్రాకృత (ప్రకాశంలో ద్వితీయపరిచ్చేదాన్ని “అయు కస్యానాదౌా” 
అనే అధికార స్మూకంళో |పారంభించాడు. 
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అధికార స్వయు కసే 

త్యాపరిచ్చేద పూరణాత్ | 

అనాదావితి చాదేర్యో 

జ ఇత్యస్మాత్ ఏధః పురా॥ 

అని దినిని కాత్యాయనుడు “ఆ దేర్యోజః” (229) ఆనే సూతం వరకూ మ్మాతమే 
ఆధికారమనీ వియమించాడు. “ఆదేర్యోజః” అనే సూతం వల్ల సదాదియందున్న 

ఆసంయ క యకారానికి జకారం ఆదేశంగా విధింవబడింది. ఇది *అనాడౌొ అనే 

మాటకు వ్యతిరేకం. అందుకని పై అధికార సూత్రాన్ని ఇంతవరకూ మాత్రమే 

నియమించి వై యర్హ్యావ_త్రిని తొలగించాడు_.ఈ | ప్రాకృత మంజరీ క ర, భామహుడు 

ఈ మార్గాన్ని అందిపుచ్చుకొని “ఆయు క్రస్యేత్యా పరిచ్చేద సమా '్తేః। అనాదాపితి చ 
ఆజకారఏధానాత్ " (పుట_.2ర్స అని వ్యాఖ్యావించాడు. కానీ ఈ .వ్యాఖ్యవల్ల “సన్ని 

యోగ శిష్దానామ్ అన్యతర స్యాపాయే ఉభమోరవ్యపాయః"” (వరి_ర6, పుట_170) 

అనే పాణినీయ పరిభాష బాధికమవుతోంది. 

“అఆనుస్వారిస్య యయి వరనవర్లః (84-58) అనే సూత్రం నుంచి 
అధిన్స మయిన సవర్హపదాన్ని “టదః స్టాస్తంభోః పూర్వహ్యి” (8461) అనే 

స్ఫూత్రంలోకి అనువర్హింపజేశారు కాబట్టి పాణినీయులే నన్నియోగశిష్ష వరిభాషను 
పాటింపలేదని అహోబల పండితుడు (ప్రతిపాదించాడు. (కవిశిరో భూషణమ్, 
పుట...233) “క్వచి దేకదేశో౭హ్యనువ రితే” అనే 'సరిభాషమకూడా పాణీనీయులే 
కదా, (పతిపాదించినది (పరి_18, పుట34. అందుచేతనే భామహుడు సై విధంగా 
వ్యాఖ్యూావించడం జరిగిఉంటుంది. 

ఈ ,పాకృత పకాశికా తృతీయ పరిచ్చేదంలో “యు కస్య” అనేది తొమ్మిదవ 
సూతం. ఆది అధికార స్నూతంగా వ్యాథా్య్రాతమయ్యింది. “ సేవాదిషు చో (3-56) 

అనే సూత్ర సందర్భంలో = 
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'సేవాదిషు శ బెషు 

విభాషా ద్విత్యముచ్య తే! 

'సేవా__ సెవ్వా, తథా 'సేఆ, 

నఖో._ణక్కొ, అహో తథా॥ . 

యు క్రస్యేత్యధికారే౭స్మిన్ 

'సేవాదిష్వితి శాసనాత్ | 

అయుకౌ కర సంబంధాత్ 

న యు క్రమితి శంకళతే॥ 

ర్శాతి దీరాదయః శబాః 
చి యి 

యుకా క్షర సమన్న్వితాః। 

'సేవాదిష్యపి సంత్యేవ 

తేనావోష్తో? త శాసనే॥ 

అనే శోకాలు (పాకృ్ళత మంజరిలో కనబడు తున్నాయి. సేవాది గణంలో అసంయు కా 

శరాలకే ద్విత్వ విధానం జరిగింది. మరి ఇది “యు కస్య” అనే అధికారంటోనిది 

గణా! అంయే... సేవాది గణంలో రా త్రి_.దీర్హాది శబ్దాలు కొన్ని సంయుక్తా క్షర సమన్వితాలు 
ఉన్నాయికాబట్టి అధికారానికి వై యర్ధ్యాప క్రి లేదని సమాధానం. 

ద్వితీయ పరిచ్చేదంనుండి “అనాదొో* అనే మాట ఈ. సరిచ్చేదంలోకికూడా 

ఆనువ_రిసోంది. అందుకనే తృతీయ పరిచ్చేదంలో తొమ్మిదినుండి నలభై తొమ్మిది 

నరకూగల సూ[కాలతో విధింసబడిన ఆదేశాలు ఆదిమ వర్ణాలకు సంభవించడం లేదు. 

కాగా “శేషాదేశయోః ద్విత్వమనాదొ” (3. 50) ఆనే సూత్రంలో “అనాదౌ” అనే 

మాట ఉపయ క్రమయ్యింది. దిని వై యర్ధ్యాన్నిగురించి వ్యాఖా్యత లెవ్వరూ (పస 

వించినట్టు కనబడదు, “ఉపరి లోపః క_గ-డ_త_ద. ప-ష_ సామీ” (31) 

అనే తొలి సూతంలోకి ఈ యాభయ్యవ స్ఫూతంలోని “నాదో” అనేమాట 

ఆసకృష్ణమవుతుంది అనైనా వ్యాఖ్యాతలు ఇద్దరూ చెప్పలేదు. : 



(పకీర్త విషయావళి 157 

ఆలాగే సంధి పరిచ్చేదంలో “సంధావచామ్ ఆగ్గోన విశేషా దిహులమ్” 
అనేది 'మొదటి స్నూతం. ఇందులోని బహుళ పదం ఆనంతర సూ|తాలలోకి 

అనువృ_త్తం అవుతోంది. కాగా మూడవ సూత్రంలో (కాలాయ'సే యస్య వా “వా” 
పదం ఉపా_్తమయ్యిందిి బహుళ పదానువృ శ్తికో ఈ అర్ధం లభిస్తున్నా వా పదోన 
లబ్ధిని నా 

కాలాయసే యకారస్య 

విభాషా లోప ఉచ్యతే 

కాలాయసం తు కాలాసం 

పక్షే కాలాఅసం మతమ్॥ 

(పాకృత మంజరీ కర విభాషగా వ్యవస్టితం చేశాడు. ఆటుపెని “అన్య హలఃి, 

అనేది ఆరవ సూతం. దీనికి (పాకృత మంజీ వ్యాఖ్యా శోకం ఇలా ఉంది-- 

సదాంతస్య హలో లోపః 

శబే శబే విధీయకే। 
ద ౧ 

అత వేత్యధికారశ్చ 

నివృ తః తద్యుథా పునః॥ 

“వొ పదాను వృ త్రికి నివారకమేదీ ఈ స్ఫూక్రంలో లేదు. పెగా “వేత్యధికారశ్చ” 

అనడాన్ని బట్టి అనువృ వికీ ఆధికారానికీ గల పాణినీయమయిన భేదాన్ని ఈతడు 

పొటింపలేదని భావింప వలసి వస్తోంది. ఆధికారం ఆనువృ శతి కావచ్చునుగానీ అను 

నృత్తులన్నీ అధికారాలు కావుగదా 1 

“'హీవనుచందదుడు తన సిద్ధ హేమ శబ్దాను శాసనంలో ఎనిమిదవ అధ్యాయాన్ని 

(పొక్సత వ్యాకరణంగా నిబద్దించాడు. “అథ |పాక్ళతమ్” (8-1) ఆనేది 

మొట్టమొదటి సూత్రం. “బహులమ్ ఇక్యధికృతమ్ వేదికవ్యమ్ ఆళాస్త్ర సమాసేః' 

అని మొత్తం ఈ (ప్రాకృత వ్యాకరణమంతా బహుళాధికారంలోదే అని వ్యాక్యా 
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నించాడు. (స్వోవజు న తీ... (ప్రకాశిక అటు పెని ఎన్ని నాకే పదాలున్నాయో 
అం దః ధి రహ 

లెక్కపెట్లలేం! 
శి 

పదయోశ సంధిర్యా! (8-15) 

దనుషో వా! (8_1_22) 

వో స్వర మశ్ళ్చ। (8_1_24) 

ఇలా ఈ ఎనిమిదవ ఆధ్యాయం (పథమ పాదంలో 63_65._.66_.67..68- వరస 

సూ తాలలో “వా పదాలు కనబడుతున్నాయి. అన్నిచోట్లా దీనిని వ్యవసితం 

చెయ్యడంగానీ విశేష [పయోజనాన్ని చెప్పడంగానీ జరగలేదు. _ఆనంతరానంతర 

సూ త్రాలలో అనువృ త్తి నివృ త్తకాలూ లేవు. 

చం'సని |పొక్ళత లక్షణంలో కూడా అధికార సూూకానువృ శ్రికి వై యర్జ్యం 

కనబడుతోంది. వ్యంజనాదేశ విధానాలు రూపించబడిన తృతీయ _ పరిచ్చేదంలో 
“ అనం యోగసర్ట” (సూ_10) అనే సూతం దగర అత ఊర ౪౦ యే వ్యంజనా దేశాః 

౧ ధి 
కే అసంయోగస్య భవ న్సి అని నృ శ్రిని రచించాడు అటు పని... 

“హా జ_ధానాం రణ (న) నూ (౨-1) అనే సూత్రంతో జ్ఞానం- 
రాజం, అల, సంభః_--ఖంభో, అనే రూపాలలో సంయుకా తరానికి 

(జ__ణ, సఖ) ఆదేశాలను సాధించడం జరిగింది. న 

“గరహాణాం ఘణయూకి” (3-22) అనే సూతంతో వాహ్యః__వబ్డ్ అనే 

లక్ష్యంలో సంయుకా కరానికి ఆదేశం విధింపబిడింది. 

“మడహానాం వలభాః (3.23) అనే సూత్రం జిహ్వా. జిబ్బా అనే రూపోన్ని 

సాధిసోంది. ఇలా అధికార సూతానువ్భ శ్రికి వై యర్హ్యం కనబడుతోంది. 

అతి విసృత మయిన పరిధిలో ఆసంథ్యాకమయిన పజల నాల్కల పె నాట్యం 

చేస్తున్న (పాక్ళత భారతిని సూ కాలళో బంధించడానికి వీలుకొాక వ్యాక_ర్రలు పడిన 

(శ మకూ పరి శ మకూ ఇటువంటివి నిదర "నాలుగా విలుసాయి. (పాకృత వ్యాశరణాలలో 
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దా 

నిత్య పవృ త్తి ఉన్న సూత్రాలు అత్యల్పంగా కనబడతాయి..అసలు లేనే లేవన్నా 

ఆతిశయో క్రి కానేరదు. వ్యవహార విస్ఫృతి అంతటిది కాగా పాణినీయ._అధికారాను 

వృ త్తి. పణాళికకు ప్రాకృత వ్యాకరణాలు కొన్నింట సమ్యజ్నిర్వహణం జరగలేదు 

ఆనడం సారాంశ ౦. 

ఆంధ కది చెంతామణీ ఈ అనువృ శ్రి అపకర్షల (ప్రణాళికను ఆఅనునరించి 

మట్టు అహోబల పండితుని వ్యాకా్యానాలనుబటి తెలుసోంది "వాతక” (సంధి_2) 

అనే స్ఫూతంనుండి వౌ శబ్లానువ్భ త్తి అభిస్తూండగా “అనాదివు విభ కిమూతో 

(సంధి.3 అనే సూత్రంలో మళ్ళీ “వా” శ బోపాదానం వ్యర్ధ మవుకొంది. దీనివి 

ఆశంకించి “ఆత వా శబ్దః సముచ్చయార్థే. పూర్వ సూతత్రాదేవ వికల్పార్థక వాళశబ్హాను 
వృత్తే". (కవిశికోభూషణమ్, పుట...-230) అవి సముచ్చయార్దకంగా అహోబల 
పండితుడు సమవ్వయించాడు. ఛఎదోబద్ధమయిన లక్షణ (గంధాలలో ఇటుపంట్ 

తన్పవు. 

చిన్నయసూరి తన తొలి వ్యాకరణాలళలో ఈ (పడాళికను అనుసరించినా బాల 

వ్యాకరణంలో దీవిని వదలిపెట్టడం జరిగింది ఇందులో ఇంచుమించు అన్నీ 

స్నూతొాలూ స్వయం సంపూర్ణాలు. కియాపరిచ్చేదంలో “రాతువునకు” అనేది ఆధికొర 

సూ తంగా నిబద్ధించి వ్ వణాశికను పాణిని మునీం దునంతటి సామ్యున్తుక్ సూ 

నిర్వహించాడు, 

బాం/ద వంభబావమలు : 

షాణీసీయ సం ప్రడాయాన్ని బటి చూచినప్పుడు కొన్ని | పాక్ళతాం్య ధ వ్యాకరణా. లో 

౪( కౌరాను వృత్తులకు ఇలా కొంత వై యర్థ్యం స్ఫురిసున్నా, చాంద వ్యాక ఇ 

న ాషలనుబట్టి చూచినప్పుడు వీటి వైయర్యం ఆభాస మాతంగా కూడా కనబడద 

l. ఇషే తదధికారాణాం (పవృ త్తి నివృ త్తి! 

. _ కౌర్యానుబింధాత్ అధికారానువృ త్తిః। 

3. భిన్న సందింధే వ్రతిమయోగే (పతిమాతే చ 
అధిక రాణాం నివృ _శ్తిః। 
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ఇఏ మూడూ అధికారానునృ త్రిక సంబందించిన చాం[ద పరిభాషా సూత్రాలు 

(చార్మద వ్యాకరణమ్ __ద్వితీయ, పుటలు.---396 నుంచి 395. వీటిని బట్టి అధికార 

సూ త్రానువృ త్రి నివృత్తులకు ఇషరూప సాధనంలో ఏర్పడిన ఆవశ్యకత అనావశ్యకత 

తస్ప మరొక హీతువేమీ అవసరం లేదని స్పష్టపడుతోంది. 

ఇష్టరూప సిద్ధికి వ్యవస్థిత విభాషా పద్దతిని చిన్నయసూరికూడా అనుసరించాడు. 

(బా. వ్యా సంధి_1రి, ఏవరణ.._37) _వ్యవస్థిత విభాషయా యోగవిభాగాద్యా 

ఇష్ట సిద్ధిః. అనేది చాంద్ర పరిభాష. “యోగ విభాగాత్ ఇష సిద్ది” (పరి_114, 

పుట._191), “వ్యవస్థిత ఏభాషయా అపి కార్యాణి [క్రియంతే” (వరి=99, పుట_182) 

అనేవి పరిభాషేందు శేఖరంలోని వచళాలు. 

“కృతాకృత (పసంగో ఏరిర్నిత్యః” అనే చాంద పరిభాషా సూత్రాన్ని 

చిన్నయసూరి యథాతథంగా పొందుపరచాడు. (బా. వ్యా, [కియా._50) “కచిత్ 

కృతాకృత ప్రసంగమా తేణాపి నిత్యతా” అనేది నాగోజి భట్టుని పరిభాషేందు 
శేఖరంలోని మాట. (వరి 46, పుట-74). చిన్నయసూరి మాటకు పోలికలో 

సావ్నిహ్యాళం చాందంతోనే. 

పాణీనీయంలోని-వా-వికల్ప_వభాషా-అన్యతరస్యామ్ పదాలకు మౌలికంగా కొంత 

భేదం ఉన్నా స్తూలదృషికి సామ్యం అధికంగా కనబడుతుంది. ఆంధ శబ్ద చింతామణి, 

సంస్కృత సూ తాంధ వ్యాకరణము___ఈ నాలుగు పదాలనూ ఉపయోగించాయ.' 

ఏదంతతా చ నామ్నా మన్యతర'సాకమియాంతానామ్! 

(ఆం. శ. చిం, అజంత __81) 

ర్నుగువుకావన్యతర సామ్! 

(సూతాంధ వ్యాకరణం, ఆచ్చిక__105) 

తక్కిన వా_ఏకళ్స ___ ఏవిభాషా ___ పదాల వాడుక సుపసిదమె. “వా” 
ధి 

అన్యతరస్యాఘ్” పదాలు _ తెలుగుభాషలో జరిగిన సూత నిర్మాణంలో 
ఆత కవుకాబట్టి బాలవ్యాకరణంలో వీటిని పరిత్యజించడం జరిగింది. “వా. అన్యుత 
రస్యామ్” పదాలు తెలుగు వ్యాకరణాలలో ఉపయోగింపబిడబేదని పరిశోధకులు 

rm us 

న్ 
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కొందరు ఆనడంలోని ఆంతర్యం... తెలుగుభాషలో రచింపబడిన వ్యాకర కాలల్రో 

ఉపయోగింపబడలేదు-అనడంగా (గహించాలి. 

వైయాకరణులు శబ నిత్యత్వ వాదులు. సూత్ర ఏహితమయిన కార్యం ఒక్షసా 

జరగడం మరొకనారి జరగక పోవడంవల్ల ఎర్పడిన దె కరూప్యం (న వేతి విభాషా్రి 

ఒక [పాంతంలో ఒకరూపం, మరొక (ప్రాంతంలో మరొక రూపం, ఉండడంగా 

పర్యువసెస్తుంది ఆంధ వైయాకరణులు “ ఒకానొకచో” “కొందరు” అనే పదాలన్సు 

ఏరి ఎగా ఉపయోగించడాన్ని “ పాచామ్.ఉదీచాహ్" ఆనే పాణీనీయాలతో సరిపోల్బ 

వచ్చు. (;పాచామవృద్ధాత్ ఫిన్ బహుంలమ్ ___4-1..160, ఉదిచామాజః ..3_4_19, 

ఆరగుదీచామ్__.4-1..30). 

(వాయి = బహులమ్ : 

“పాయి పదాన్ని బహుళ పద పర్యాయంగా (పాకృత మంజరి వ్యాథ్ర్యా 

నీంచింది. 

“క_గ_చ-జ- త-ద-ప._.యంవాం (పాయో లోపఃి ( పాకృత్పకాళ, 2.2) 

బహులం (ప్రాయ ఇత్వ్యు క్రం 

(పాొయః కాత్యాయనేన వై; 

యథా చిహ్నాది చోలోపే 

న (పతిజ్ఞా ఏరు ధక్టతాష్॥ 

(పాయ ఇత్యస్య శ బస్య 

బిహులార్గత్వ విశవమాతీ | 

శ్రుతి స్వారస్య వైరస్యే ' 

లోపాలోవ నియామరే॥ః 

21) 
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ఆంధ శబ చింతామణిలోని “| పాయస్తు న్యాత్ కిమాదిక సతః” (సంధి-9) 
ఏ అ 

అనే సూతం దగర (ప్రాయః పదాన్ని అహోదిలుడుకూడా దిహుళ పద సర్యాయం 
a 

గానే వ్యాథ్యానించాడు. (కవిశిరోభూషణమ్, పుట...) 

విభ § అబురకరాయం . 

స్తూతంలో ఉన్న పదాల విభక్కులను రూప సాధనానుకూలతకోసం అన్య. 

విభకు లుగా పరిణమింపజేయడం (పాక్ళత వాళ్థకరణ వ్యాఫ్యోతలలోకూడా అరుదుగా 

కనబడుతోంది. 

1. హింతో తొ దో దుడ జసిస్। (వాల్మీకి / తివి కమ, 2-26) 

అతి జినబ ఇజ్ సుబ్వ్యిత్యయేన షష్ట్యర్థ పథమా। 

2. అతోడోే విసర్గః। (వాల్మీకి (తివి కమ, 728) 

అదంతాత్ విసర్లస్య డో స్యాత్! తలోపః। సవ్యో ఇతాత్టది! 
గ 

(షడ్భామా వివరణమ్, పుట___99) 

ఇందులో ఇతడు “విసరః” అనే (పథమాంతాన్ని “విసర్హస్య" అని షష్యంతంగా 
గ ౧ ట 

సరిణమింసజేశాడు. 

(పొకృత రూపావతార కర్త యు క్రగా ఇక్కడ విభక్తి వినరిణామం చెయ్య 

వలసిన అవసరాన్ని తప్పించుకున్నాడు___ 

“అకారాత్సరో విసర్లో డో ఆదేశమాసద్య తే” (పుట_31). 

కాదాచితృ్మంగా కనబడుతున్న ఈ విపరిణామ సంపదాయాన్ని అహోబలుడు 
“న్నుమ్మూ (హస్వళ్చాదే రోమి కొసి చి (ఆం. శ, చిం. హల౦త___15) అనే 

సూతం దగ్గర అనుసరించి అమి___శసి అనే స ప్ప్తమ్యంతాలను అమః-శసః అని 

షష్ట్యంతాలుగా సరిణమింవజేసి “నన్నున్ ___ మమ్మున్ "అనే రూపాలను సాధించాడు, 



(పకీర్త విషయావళి 163 
చ్ 

(కవశిరోభూషణమష్, పుట 467. ఇక్కడ వ్యాకరణ సంపొళా సర్వస్వం మరొక 

విధానాన్ని అవలంబించింది. (వ జల, పుట=580) 
eee 

బాలవ్యాకరణంలో (కియా పరిచ్చేదంలోని సూత్రాలకు ోధాతువునకు” అనే 

షష్ట్యంకాధికార సూ తంఠతో అన్వయాన్ని చెప్పేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల విభ ఏపరి 

ణామం అవసరమవుతోంది *'ఇ ఉ బు ల కించుక్కు పరంబగునపుడు అయగవు 

గరుక్కులగు' ((క్రియా_64 అనేసూతంలో ఇఉ బులకు ఆనే బహుపద 

ద్వంద్వ సమాసం షష్ష్యంతంగా ఉంది. “ధాతువునకు” అనే షష్యంతిం అనువృ త్ర 

మవుతోంది. ఈ షష్యంతాన్ని “'ధాతువునందు' అవి సప్పమ్యూంతంగా పరిణమింప 

జేయాలి. ఇంచుక్చరత్యాన్ని వీమిత్తంగా చెబుతున్నాడుకాబట్టి ధాతువునందంత మందున్న 

ఇ ఉ బులకు అయగవుగరుకు.లు ఆగమం అవుతాయనే ఆర్ధం లభిస్తుంది. విశేషణ 

విశేష భావం లేదుకౌబిట్టి రెండూ షష్ష్యంతాలుగానే ఉంశే అన్వయం కుదరదు. 

అందుచేత విభ క్రి విపరిణామమే స్పష్ట (పతిప త్తికి సులభమయిన మార్గంగా 

కనబడుతొంది, 

“అనుదాత్త జిత ఆత్మనే పదమ్ (13-12 అనే స్నూతంలోకి “భూవా 

దయో ధాతవఃి” అనే సూ తంమంచి “ధాతవకిీ' అనే (పథమాంతం అనునృ త్రమవు 

తోంది.  దావిని పంచమిగా సరిణమింపజేసుకుని “ఆముదా త్తేతః, ఉపదేశే యో జిత్ 

తదంతాచ్చ ధాతోః లస్య స్టానే ఆత్మనేవదం స్యాత్ * అవి పాణినీయలు అన్వయం 

చెప్పుకున్నారు, (బాలమనోరమా, తృతీయ, పుట_4) 

“త్రస్మాదిత్యు త్తరస్య” (1_1_67) అనే పాణివీయ పరిభాషను బాలవ్యాకరణం 

ఫాటింపలేదు. కేవలం (పత్యయాలనూ, ఆగమాదెశాలనూ ఆవ్నింటినీ షష్యంత 

నిర్గేశంకోనే విధించింది. “పుంలింగంబగు మహద్యాచకంబునకు డుజగు” (బా.వ్వా. 

తత్సమ_.22) ఇత్యాదిగా అంతటా షష్ట్యంత విశ్తశాలే కనబడుతున్నాయి. “పుంలిం 

గందిగు మహద్యాచకంబునకంటె డుజ్జగు” ఇత్యాదిగా పంచమ్యంత నిర్దేకాలు తెలాగు 

నుడికారానికి పొసగవు. కాబే “సంధిరావిచోట భ్యరంబు కంటెందికంబయిన 

స్వరంబునకు యడాగమంబగు" అనే నూ తంలో పంచమ్యంత నిర్దేశంతో ఆగకుండా 

“సరంబయిని ఆనే దళాన్నికూడా చేర్చాడు. నిజానికి ఈ మాట లేకపోయినా 

వివచీతార్హ స్ఫూర్తికి అభ్యంతరం లేదు. పరశబ్దాన్ని ఉపయోగించకుండా పంచమికోనే 
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తదర్గాన్ని సంపాదించే ఆయ కళబ్ల చింతామణి (దేశ్యాదన్మద్యుష్మచ్భద్దాత్ సుజసోః_) 
థి ద చది 

యశుతి విధాయక సూతంలో [_పాణతః పరం (ప్రాణం అని పరశబ్లాన్ని (ప్రయోగిం 

చడం ఈ తెలుగు నుడికారపు _పభావంవల్లనే కావచ్చు. 

డుడొదులి విషయంలో ఇవి (ప్రత్యయాలు కాబటి షష్ట్యంత 

సిరేశాలవల్లి వచ్చే (ప్రమాదం లేకపోయినా ఆగమా దేశ విధానాలలో వె వై రుద్ద్యం 

ఏర్పడే అవకాశం అధికంగా ఉంది. దానిని వారించడంకోసం తన క 

లోని ఆగనూలకన్నింటికీ__నుగాగమం__టుగాగమం __ దుగాగమం ___ ఆంటూ 

ఆగమపదాన్ని అనుసంధించాడు. 

“ఇ & బు లకించుక్కు పరంబగునపుడు ఆయుగవుగరుక్కుులగు” (బా.వ్యా. 

క్రియా_64) అనే సూూతంలో ఆయుక్ అవుక్...అరుక్ అనేవి ''ఇ._ఉ..బులకు” 

అనే ష ష్యంత నిరేశంతో పధింపబడ్డాయి. కౌబిట్ట ఆదేళాలేమో అనే సందేహం కలుగు 

తుంది. కౌనీ ఆగమపదం లేకపోయినా వీటిచివరి కి త్యమే ఆగమత్వానికి సంకేతం, 

“ఫి గ్రినామంబులకు అయుగాగమంబు కలుగదు (బా. వాళ. |కియా, 65) 

అనే అనంతర సూ(తంలో సీటిని ఆగమాలుగా స్పష్టపరచాడు ఇలా ఆయా ఆగమ 

విధాయకాలలో పంచమ్యంత నిరేశం చేయవలసి ఉన్నప్పటికీ ఆంధ భాషా స్యభావాన్ని 
© 

అనుసరించి షష్యంత నిరెశమే చేసినా అస్సషతకుగానీ అనిషాప తికిగానీ అవకొశం 
అ 2 శ రై శీ 

బేకుండా చిన్నయసూరి జాగరూకత వహించాడు. 

నర్వ/త యశనయడు ౨. 

“ గుమంతంబునకు ద్వితీయా ద్యేక వచనంబు పరంబగునపుడు నిగాగమంబు 

సర్వత విభాషనగు” (బా. వ్యా. తత్సమ_23) అనే సూతం దగ్గర “సర్వత 
యనుట నగాగమ బొధనార్హంబిని యెలుంగునది" అని చిన్నయసూరి ఒక ఏవరణ 

వాక్యాన్ని పొందుపరచాడు. “కువర్ణ కంబు సరంబగున పడు ఉకార బుకౌరంబులకు 

నగాగమంబగు" (తత్సమ._28) అనే సూ తంచేత నిత్యంగా (ప్రా పిస్తున్న నగాగమాన్ని 
వారించడంకోనం ఈ సర్వత అనే పదం అవసరమయ్యిందని అతని తాత్పర్యం. 

వ్యాఖ్య్శ్రలూ ఇంతే వివరించారు. నిగాగమ విధానం వై కల్పికం. కాబట్టి 

నిగాగమం రానప్పుడు నితశ్థింగా నగాగమం వచ్చి “రామునికిన్-రామునకున్” ఇత్యాదిగా 



(పకీర విషయావళి 165 
ల 

ఇష్ట రూప సిద్ది కలుగుతూనే ఉందిగడా అనవచ్చు. కానీ నిగాగమ విధాయక సూతం 

శౌళ్చర్షికం. తద్చాదక మయిన నగామ విధాయక సూత్రం విశేష విధి “సకృద్చాధితో 
విధిః బాధిత ఏవ” (కాశ కృత్నషం...94, పట69 “పిశేష విధి. సామాన్యాత్ " 

(చాందం, పటలు___396 నుండి 398) అడే కాశకృత్స్న్న చాంద్ర పరిభాషలమేరకు 
కువర్హ క పరత్వంలో నగాగమం మ్మాతమే వచ్చి నిగాగమం  రాకపోవలసి వసోంది. 

అటి టి తన్నీ వార కంగా సర్వత పదాన్ని (పవేళ పెట్టడం జరిగింది. 

రామునియందున్.రామునందున్ అవే రూపద్వయ సిద్దికీకూ డా సర్వత అనడము సాధకం. 

“సర్వ కోదోతోః వుర్చవతి మువత్ * (ఆం, శ, చిం. అజంత 43) “ఉకారాంల్ో 

గో శబింబుల కంకట వు వర్త కంబగు” (బా. వ్యా. తత్సమ..48) అనే చోట్రకూడా 

ఇదేవిధంగా (సర్వత_ అంతట భావింపవచ్చు. 

“క్వచిదపవాద విషయే౭పి ఉత్సర్షః” (పరి-58, పుట-141) అనే పాజీనీయ 

పరిభాషను అనుసరించినా ఇక్కడ రూపద్వయం సిద్దిస్తుంది. (రామునికిన్_రామునకున్) 
కానీ ఈ పరిభాష *(పదీయతాం దాశరధాయ వై మెధిలీ" (మ హానాటకం, స _పమాంకం; 

శో_ఎనిమిది_పది) వంటి క్వాచిత్క (ప్రయోగాలకు సాధుతాసంపాదనశై “ఏర్పడినది. 

(విశేషమయిన ఇజ్ బదులు బాత్సర్లిక మయిన ఆణ్ చేస్తి దాశరధిః! అనడానికి 

బదులుగా దాశర ధః.___దాశరధాయ అనడం. కానీ తెలుగులో విగాగమ___నగాగమ 

రూపాలకు అధిక పాచుర్యం ఉంది. అందుచేతనే ఈ పరిభాషతో సమన్వయాన్ని 

ఆంగీకరింపక “సర్వత పదాన్ని (పవేశ'పెట్టి చిన్నయసూరి సున్న ష్రతనుకూడా 

నొదించాడు, 

తద్దిత పరిచ్చెదంలో “ ఇట విశేషంబు ఉత్సర్గంబునకు విభాషను బాదకంబగు” 

(బా వ్యా. " తదిత_ ఆలి అని స్మూతించడం ోవాసరూపో అన్హియామ”. (3.1.94) 
0 

అనే పాణినీయానికి సుదూరానుకరణం కావచ్చు 

నురాదేః అ 

“ప్రీత బహుతే సురాదే రసమాసే” అనే ఆంధ శబ్ల చింతామణి స్ఫూతంలో 

“సురాదేశి” అనేచోట ““సురాది గణ పరిత శబ్దాలకు” "అనే ఆర్థం చెప్పడానికి 

tt 9" త హుతం అసు అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. "సురలు అన్నట్టుగా స్త్రీత్వ బహుత్వా 
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వన్య స స్పితిలో నిత్యంగా పొందుతున్న మరొక తత్సమ శబ్దమే+ భాషలో కనబడడం 

లేదు అందుచేత ోసురాదేశి” ఆనే మాటకు_సుర అనునది పూర్వ పదమైయున్న 

శబ్రమునక.._ (ఆది భూతాత్ సుర శబ్లాత్ ) అని ఆర్థం చెప్పాలని ఆంధ వ్యాకరణ 

సంహితా సర్వస్వం (ప్రతిపాదించింది. (పుట-599). దానివల్ల మరికొన్ని విశేష 

(పయోజనాలనుకూడా తక్క. ర భావించడం జరిగింది. ““లఘ్వకాక్షర పూర్వ,కి యెత్యాది 

క్రియా పరిచ్చేద స్యూత్రమునందును నీపై అసమ స్త (క్రియ యనుటకుమాటుగా పూర్వ 
క్రియ యని భట్టారకుండు వ్యవ హరించెను” అని తమ (పతిపాదనకు (పమాణాంత 

రాన్నికూడా వీరు చూపించారు. 

కాళ కృత్స నం/వదాయం | 

“'డానుబందెే స్వరా దేర్తోపఃి”' (సూ._24, పుట 44) ఆనేది కాశ కృత్సషంలోని 

సూత్రం. ఇందుల్ "' స్వరాదేః” ఆనే పదాన్ని పె పె రీడిలోనే వ్యాఖ్యాతలు సమన్వ 

యించారు. 

డకారానుబింధవతి |పత్యయే పరతః అంత్యః 

స్వరః ఆది? యస్య తత్ సముదాయస్య లోపో భవతి। 

తేన మేఢృ+ఆ ఇత్యత బుకారస్య లోపే 

మేఢ +-ఆ_ మేఢా ఇతీరూపం సిద్దమ్!। (పుట) 

ఇల్లాగే “అంత్యస్వరాదేః లోపో గుణశ్చ నామీనామ్” (సూ_136) అనే 

సూ తంలోకూడా “అంత్య స్వరాదేః” అనే పదానికి స సమన్వయం చూపడం జరిగింది. 

ఈ యుధిష్షిర మీమాంసకుల వ్యాఖ్య చ (చె న్నవీరకవి కత కర్ణాటక 

టీకకు సంస్కృశీకరణం. ఈ వ్యాఖ్యా సంప్రదాయాన్ని (శ్రీ వజ్జ్ఞ లవారు ప్రసావంచి 
యుండలేదు కాగా కౌశకృత్స్నషం దకిణ భారతంలో సిద్దమే ఆన డానికి 
చెన్న వీర కవి వ్యాఖ్యానమే నిదర్శనం. అయితే వజ లవారి ఈ వ్యాఖ్య ఆంధ 
శబ చింతామణి కర్తకు ఉద్దిష్టమే అని విశ్వసించిన పక్షంలో దీవిని కాశకృత్స్న 
0 చ ఉట 

(ప్రభావంగా పరిగణింపవచ్చు. 
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ఆలర బోడ. . 

“బహు వీహిని స్త్రీ వాచ్యంబగుచో నుపమానంబు మీది మేనునకు బోడి 

యగు". (బా. వ్యా. సమాస__23) అనే సూత్రంలో చిన్నయసూరి 'పోండివి 

ఆదేశించాడా? 'బోండిని ఆదేశించాడా? దానికి ముందు బిందువు ఉన్నట్టా? లేనట్లా? 

ఇత్యాదికమయిన చర్చలు చాలా జరిగాయి _పౌఢవ్యాకర్హ దీనిని “పో(డిమి' శబ్దానికి 

సంచీ ప రూపంగా భాఎంచి కర్మధారయుఎగా సమన్వయించాడు. “దీనికి పువ్వువలె 

మనోజ్జురా లై నది అని అర్హము” అని పేర్కొన్నాడు, ((పౌఢవ్యాకరణం 

సమాన___ 19) 

అలరుబోండి . పువ్వుబోండి” ఇత్యాది సనూసాలు త్రీ శరీర పౌకుమార్య 

దో్యోతకాలు. కాబట్టి మేను శబ్దావికి పోండినో బోండినో ఆదేశించడం జరిగింది. 

(పొఢ వ్యాకర్ర చేసిన సమన్వయంలో కవిజనోద్దిషముయిన శరీర సౌకుమార్య స్ఫూ ర్తి 

కనబడడం లేదు. 

ఉపమానం మేనునా స్త్రియామ్, 

ఉపమానాత్ మేనోర్చోడీః త్రీయాష్!। (సమాస-26) 

బహువ్రీహి నుసమానంబు మీద 

మేనునకు ఫ్రీత్వంబున బోండియగు! _ ((పకీర్ష__41) 

అనేఏ వరసగా చిన్నయసూరి సంస్కృత స్ఫూతాంధ వ్యాకరణ, ఆంధ శబ్దానుశాస 

నాలలోని సూత్రాలు. తెలుగు సూత్రాలలో బోండికి ముందు అరసున్న ఉన్నదా 

లేదా అనే మీమాంసకు కచ్చితమయిన సమాధానం దొరకక పోవచ్చునుగాక। 

సంస్కృత స్నూతంలో అది కచ్చితంగా “బోండి” అనే రూపంతో కనబడుతోంది. 

“థొ (డిస కనుక అయినట్లయితే “మేనోః” ఆనే విసర్గం 'రేఫగా మారదు. ఉప్మా 
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సీయంగా ఉండాలి. కొౌబటి సూరి అభిలషించినది మేను శబ్లానికి “వో(డిి” అనే 
లు 

సర ళాది పదాదేశమే. (దువ్వూరి_రమణీయ వ్యాఖ్య). 

బొంది - బోడి : 

తెలుగు (పజల వ్యవహారంలో “బొందితో కైలాసం వెళ్ళడం” అనే లోకో క్రి 

ఒకటి బహాంళ్ల (ప్రచారంలో ఉంది. ఇక్కడ “బొంది ) అనే మాటకు శరీరము అనే 

అర్ధం  సశరీర స్వర్గావా పికి తెలుగుసేత ఈ లోకో క్రి. ఈ అర్హసామ్యాన్ని పురస్క 

రించుకొని, “బొందిి శబ్దమే “బో(డి'గా మారింది అని భావింపవచ్చు. 

దకారం డకారంగా మారడం ఆచ్చిక పదాలలో చాలావాటిలో కనబడుతోంది. 

“కేచిత్తు వై కృతాః శబ్దః డాదిత్వేనై వ సాధవః” (అజంత __63), “క్వచిక్ఫొదః 

క్యచిడ్డోణః దృష్టో డస్తు క్వచిచ్చృతః” (కవిశిరోభూషణం, పుట--433) అనే 

వికృతి వివేకోకు లుకూడా దీనికి (వమాణం. కాండము (వృక్ష శరీరము) ఆనే 

అర్ధంలో తాటిబొండ తాటి వోలు, ఈక బొండు అరటి బోద ఇత్యాదికమయిన 

వవ హారంకూడా తెలగువాట నోటా నోటా సుప్రసిద్ధం. 

దొంది పదంలోని పూర్ణానుస్వారం ఉచ్చారణ (భష్టమై లోపపూర్తి కోసం 

(పథ్రమాచ్చు దీర్గాన్ని పొంది టోండు._టోండి..--వోలు అనే రూపాంతరాలు [కమ 
స క 

(కమంగా ఎర్చడి ఉండవచ్చు. 

ఈ (ప్రకారం ోబో(డి” అనేది శరీర పరాశయమే అవుతుంది. “అలరు 

టో(డీ---పువ్వు బోడి” ఇత్యాదులలో అప్పుడు కవిజనాఖీష్షమయిన కాంతా శరీర 

సౌకుమార్య స్ఫూ ర్తి లభిస్తూనే ఉంచుంది. బహ్మువీహి సమాసత సుసంగతమవు 
తోంది. సరకాతీర పరత్వంలో (దుతానకి క్వాచిత్క పూర్ణ విందు స్థితి అంగీకరింప 

బడినదె కాబట్ట (బా. వ్యా. సంధి.19) “అలరుంబో(డి" వంటి రూపాలు ఆవైయా 

కరణాలు కానేరవు. సమాసాలల్ ఉదంత స్రీ సమాలకు సరళ వర్గ పరత్వంలో 

కూడా నుగాగమాన్ని బాలవ్యాకరణ అంగీకరించింది. (బా. వ్యా, సంధీ25). 

కాగా “తీయంటో(డి" వంటి రూపాలలో పూర్త బిందువు సాధ్యం కాదు. వీటికోసమే 
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పొఢ వ్యాక ర “ఎల్లయెడల" నూగమూన్ని (నుష్రు విధించడం జరిగిందిగదా। 
అ 7) 

((బౌఢవ్యాకరణం. సమాస19)! 

తంతోచబ్చ్బా “9 

పాణినీయంలో “శేషాద్విభాషా” (84154) అనే స్యూతంలో విభాషా 
పదం రెండు అర్జాలను బోధిసోంది. అను క్ర సమాసాంతాతీ, శేషాధికారస్థాత్ 

బహు వీహెః కబ్వా న్యాత్ “ అనే వృ తిలో చీక్షీకులవారు రెండు అర్జాలనూ వివరిం 

చారు. “శం! తాదినా "శేష శబ్దో అర్ధ ద్వయ పరః" అనే మాటకూడా వారిదే, (బాల 

మనోరమా-__స్వితీయ___పుట__ 599). దీవికి బాలమనోరమా వివరణం ఇలా 

ఉంది 

ఏక్రమనేకో వయోగి తర్మతమ్, ఉచ్చారయ్యితా తం తేజ 

ఉచ్చారితాత్ కబ్రాత్ ఆవృల్మ్యా బోధ ఇతి బోధ్యమ్. 

బాలవ్యాకరణంలో ఈ తం కోచ్చారణ సంపదాయం ఒకచోట జవసరమవు 

తోంది. [కియా పరిచ్చేదంలో “డుజ్ర్కు వు__రు, ను__ముజో అనే 

(పత్యయాలను చెప్పి అనంతరం “వానలో రుములు బహువచనంబులు, పెటిబేక 

వచనంబులు” ((కియా---10) అన్నాడు, “”రు_ములు” అంపే (పథమ-మధ్యమ__ 

ఊత్తమ పురుష దిహువచన (ప్రత్యయాలు నిర్దిషాలయ్యాయి. రెండు "రూ అకు 

బదులు ఒకె "రును ఉచ్చరించాడు. దినిని తం(తోచ్చారణం ఆనవచ్చు. ర 

ములు బహువచన పత్యయాలు ఆనే అర్ధం లభిస్తుంది. 

1. బొంది క్ల రూసాంతరం బోయి కావచ్చుననే ఈ |పతిపాదనను మాగురువర్యులు 

కీ. శే, కె.వి.౩న్. అప్పారావుగారు తరగతిలో ఒకసారి ఎప్పుడో మా ముందు 

ఉంచారి.. వాస దీనిని న్యాసరూవంగా (పకటంచినట్లు ఎక్కడా కనబడలేదు. 

ఈ ఊహ వారిది. కాగా ఈ _పతిపాదనను ఇంకా పరిశీలింపవలసి ఉన్నదనీ, 

ప్పుడే అంగీకరించడానికి లేదనీ మా పర్యవేక్షక గురువర్యులు ఆచార్య 
తూమాటి దొణప్పగారు అంటున్నారు. 

ర 

22) 
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రు___రు లకు అరఖేదం ఉన్నప్పటికీ గూప సామ్యం ఉంది కాబట్టి ఏ కేష 
ధు అ 

చేసి అటుపెనీ ము వరకంకో ద్వంద్వంగా దీనిని సమన్యయించే సం|పదాయం 
న. ౯ 

సు పసిదంగా ఉంది, 
చలా 

సదయు ఆ నొద్యుయొ : 
ధు 

సాంస్కృకికాచ్చిక మిశ భేదాలతో తెలుగులోని సమాసానికి తై 9 ఏధ్యాన్ని 
(పతిపాదించిన చిన్నయసూరి “అందు సాంస్కృతి కంబు సిద్దంబని సాద్యంబిని 

ద్వివిధంబు. కేవల సంస్క్ఫకత శబంబుల సమాసంబు సిదంబు నొంబడు. రాజాజ.__. 
ద అ అః 

తటాకో దకము లక్ష్మీ వల్ల భు(డు, సంస్కృత సమంబుల సమాసంబు నాధ్యుంబు, 

రాజునాజ్ఞ___.శటాకంబునుదకంబు __ లక్మి వల్ల భుండు” అనీ వివరించడం జరిగింది, 

(బా.వ్యా. సమాస__2) 

సంస్కృత వ్యాకరణ నియమాల (పకారం ఎర్పడిన సమాసాన్ని |పాతిపది 

కంగా స్తీ కరించి తెలుగు విభకులు చేరి సే ఆది సిద్ద సాంస్క్భతికమవుతుంది. 

ఎ పదానికి ఆ పదం తత్సమాలుగా చేసుకొని తెలుగు వ్యాకరణ నియమాలను 

అనుసరించి సమాసం కడితే అది సాధ సాంస్కృతిక మవుకోంది. (పత్యేకంగా 

(ప్రాతిపదికలు నిల్చి అవి తెలుగు విభక్తులతో (తత్సమ పదాలయ్యి అటుపె ని 
సమసిసున్నాయి. 

వాలీ 

తద్భవ రూపాలను సాధించే సందర్భంలో |పొకృత వ్యాకరణ వ్యా ఖ్యానాల్లో 

కొన్నింట సిదావస---నాధ్యావస అనే భేదాలు కనబడుతున్నాయి. 
అ ౪9 ఇ 

1. అనుక్కమన్యశబ్దానుశాసనవత్ . (వాల్మీకి (త్రివిక్రమ, 1_1_2) 

mr తద్భవా సంస్కృత భవా. నా చ 

(ప్రకృతిభూతస్య సంస్కృతస్య సిద్దావస్తా పే కయా 

సాధ్యావస్థా పేకయా చ జాయమానత్వాత్ సిద్దా 

సాధ్యాచేతి ద్వివిధా భవతి, ద్వివిధాయా అపి 
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సిద్యురం ఇదం శాస్త్రం ఆరదిన్యమ్. సిదావసయా 
ధిథ ధి ధి ఇ 
జాయమానం మాపం నాధ్యావస్థయా జాయమానం 

రూపం చ యథా దర్శనం దర్శయివ్యామ॥। (షడ్భాషా చందిక్కా పుట...4) 

2. అథ (ప్రాతిపదికావస్తాయామేవ కేషాంచిత్ (ప కియా 
వి'శేషః ప్రదర్శ్యతే. దర్శనమ్. మనస్వినీ. అతిము కకమ్. 

((వాకృత రూవావతారః, పుట...47) 

3. షడ్చాషా ఏవరణంలో ; 

ఎ దధి+ను ఇతి సితే_“ మజ్ లుకో_..దహీిం..._దదహామ, సిద్ధావస్థయా 

దహీ ఇత్యపి. దహిని ఇత్యాది కవివత్. (పుట-_42) 

వి. సిద్దావసయా అసు ఇత్యసన్య అదు. నంతు ఇతి 
అ ౨ జాన్ (లు 

ఇస నాం. కా అల్ల బిహంవచనన్య జయము. (పుట---110) 

రల ఏరమాద్యాదేశై ః, సిద్దావస్టయా చ ధాతు రూపాణి 

దేయాని అథ భావ కర్మాణి. (పుట... 114) 
చః 

(పాక్ళత వ్యాకరణాలన్నింటిలోనూ |పణాళికలో ఒక సామ్యం కనదిడుకోంది. 

(పొకృ్ళత భాషలోని తద్భవ రూపాలను (పకృతి (ప్రత్యయ విభాగం చేసి ఈ వ్యాకరణాలు 

(పదర్శించాయి. ముందు (పకృతులలో జరుగుతున్న వర్త వికారాలను స్వరవిధానం- 

ఆసంయుకౌ దేశ విధానం సంయుక్త దేశ విధానం__ఇలా విభజించారు. అటుపైవి 
(పాకృతీయాలయిన నామ విభక్తులను, (క్రియా విభక్తులను, కృత్తులను, తద్దితలను.___ 

ఇత్యాది (ప్రకయాలను విధించారు. వీటి అన్నింటినీ ఆయా సంస్కృత వ్యాకరణ 

(పోక్త (పత్యయాల స్థానంలోనే ఆదేశాలుగా చెప్పుకొన్నారు. 

(పాకృతాలకు మ్మాతమే పరిమితమయిన కొన్ని న్వతంత (పత్యయాలు కూడా 

లేక పోలేదు. (విద్యుత్ పీతాభ్యాం ఈ__4___26, “స్వార్థ ళ్యపత్యయో వఏిద్యుత్పీ 

తాభ్యాం పరతో భవేత్. విజ్ఞాళ్లా వా అథవా ఏజూ, పీఅశం పీఅమేన చొ, (వాకృత 

మంజరీ. ఇవన్నీ కలిసి పొకృతీయ ప్రత్యయాలు అవుతున్నాయి. వర్ణ వికృతులతో 
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(ప్రకృతిని క్వీకరించి, దానికి (ప్రాకృత (ప్రతయాలను చేర్చడం ద్వారా ఏర్పడిన ఈ 

ళద్భవ రూప సాధనను వీరంతా సాధ్యావస్తగా భావించారు. అలా కాక, సంస్కృత 

వ్యాకరణ నియమాల (ప్రకారం సంస్కృతంలో ఎర్పడిన సుబంత రూపాన్ని ఆయా 

వర్ల ఏకృతులకో తద్భవంగా న్వీకరించడాన్ని సిద్దావస్టగా వీరు భావించారు 

'దధి ఆనే [ప్రాతిపదికలో ధకారం “ఖఘథధ భాం హః” ((ఫాకృత 

(పకౌశః 2.27) అనే నియమం [పకారం హకారంగా మారుతుంది. దహీ” 

అవుతుంది. ఇది (పకృతికి చేసిన సంస్కారం. దీనిపై ని _పథమైకవచనంలో 

“సోర్చిందుర్నపుంస ౩” (పాకృ్ళత (పకాశః 5.30) అనే సూతం (ప్రకారం బిందువు 

వస్తుంది. దానిని సుస్తానంలో విధించడం [పథమైక నచనతా స్ఫూర్తికోసమె, 

“న నప్పంనకే” 525) అనే నిషేధం ఉండడంచేత “ఆడితౌ బహులమ్” (5-24) 

అనే దీర్హం రాలేదు “దహిం” అనే రూపం ఇలా (పాకృత (ప్రకాశ సూతాలతో 

ఏర్పడుతోంది. ఇటువంటివి సాధ్య తద్భవాలు. 

నపుంసక లింగం కాబట్టి సంస్కృతంలో “దధి” అనేది (దధి_దధిసీ_ద ధిని 

(పథమైక వచనాంతమయిన పదం. దీనిలో ధకారాన్ని హకారంగా మార్చుకొని 

(2-2/) “దహీ” అనే రూపాన్ని తదృవంగా (పాకృతంలో (పయోగించుగోవచ్చు. 

(పాతిపదికనుండి కాక సంస్క్భత వ్యాకరణ సిద్దమయిన సుబంతంనుండి నరి ఏకృతితొ 
ధి వ్ 

లభించిన రూసం కాబటి ఇటివి సిద్ద తద్బవాలు. 
బ బి ధి 

వ్య స పదాలకు (పాకృత వ్యాకరణాలలో కనబడుతున్న ఈ సిద్ధావస్తా 

సాధ్యావస్థా విభాగాన్ని ఆంధ లాకీణికులు సమ_స పదాలకు అనువ రింపజేసినటుగా 
అలో న ౭ 

తలంపవచ్చు. 

కాగా సమౌసాంతర్వ ర్తి పదాలకు వాక్య విభ క్య పేకీతో భిన్న పదత్యాన్ని 

యథావసరంగా అంగీకరించడం ఆర్యాచీన (పొకృత వ్యాకరణాలలో కొన్నింట 

కనబడుతున్న విశేషం, 

1. హైమం, 81-11 8—_1—177?. 
సమాసే తు వాక్య విభ క్ర్టిపికయా భిన్న పదత్యమపి 
వివత్యతే...?7, (పుట 



(పకీర విషయాకవళీ 17: 
ళల 

(తివికమ వృ తిః 11.20. 

షడ్చాషా చందికా 14.91, 

(పొకృత మణిదేపః, 1.3.6 పుట_22. 
షడ్చాషా వివరణమ్, పుట..41. మ స 

ఈ సంప్రదాయాన్ని ఆంధ లాక్షణికుతవురూ పర్మిగహించినట్టు కనబడడం 

లేదు. అహోబలుని కవికికోభూషణ వ్యాఖ్యానం మీద షడ్చాషా చర్నదికా (పభావం 
మ క శారి ఎక్కువగా ఉంది. వాతంజలాన్ని ఆదర్శంగా పెట్టుకొని బరిద్దరూ వ్యాఖ్యలు 

రచించినట్లు కనబ తున్నారు. అహోబలుడకూడా ఈ భీన్న పదత్వాంగీకార 

సం, పదాయాన్ని పరిిగహింస లేదు. అవసరపడక పోవడమే కారణ మై న ఉండవచ్చు. 

“ఎల్లన్ శిమ్యూలు” 
య 

సర్యపర్యాయమయిన “ఎల్లన్” అనే పదాన్ని చిన్నయసూరి [దుతాంతమయిన 

అవ్యయంగా భాఎంచాడు దీనికి ఆసమాసంళో వశేష్యానికి ముందు (పయోగం 

కూడా లేదని వివరించాడు. (బా. వ్యా. సంధి 24) 

“ఎల్ల యందున్” (భారత_ అది. 215%), “ఎలన్ శిష్యుల(గొంచు వత్తునొ” 

(భీమ ఖండం, 2. [260 ఆనే [పయోగాలను చూపించి (పౌఢ వ్యాకరణక ర్త 

చు సూరి అభి, (పాయాన్ని కాదన్నాడు. 

సర్వ పర్యాయంబయిన యెల శబంబునకు స పమియు 
M౧ a = 

నసమాసంబున విశేష్యంబునకు ముందు (పయోగంబునుం 

పజడు, వెఢ వె , సంధి? జూప టై (వౌఢ వార్టకరణం, సం ) 

“ఎల్లయందున్ ” అనే పయోగంలో న పము వభ క్తి _పత్యయం కనబడు 

తోంది కాబటి ఎల్తన” అనే దానిని అవ్యయంగా భావంచడానికీ వీలులేదని (పౌఢ 

వారక ర ల 

“అందున్” అనేది స ప్రమీ (పల్ళోయం మ్మాతమే కాకుండా “తతి అనే 
న. 

మాటకు పర్యాయంగా స్వతం త (ప్రయోగార్హమయిన సదంకూడా ఒకటి భాషలో 
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ఉంది. “స్మ్నాశయా నాశయాపి స్యాత్ తత్రార్థగత స ప్రమీ” (కవిశిరో భూషణం, 

ఆజంక__పట...310) అనే ఆధర్వణికాన్నిబట్టి పె విషయం నిరూపితమ వుతోంది. 

“వనమునందున్” ఇత్యాదులలోనిది (వత్యయమనీ, “ అందున్నాడు" ఇత్యాదులలో నిది 

స్వతంత్ర పదమనీ భావింపబడుతోంది. 

“ఎల్లన్” అనే అవ్యయానికి “అందున్” అనే స్యతంత పదంతో సమాసావ్ని 

చేసినందువల్ల “ఎల్లయందున్” అనే రూపం ఏర్పడుతుంది, కాబట్ట ఈ (ప్రయోగాన్ని 

దిట్టి ఎల్లన్” అనేది అవ్యయం కాదు అని నిర్ణయించడానికి అవకాశంలేదనీ. అందు 

చేత సీనినీ అవర్టియంగా భావించిన చిన్నయసూరిని తస్పుపట్టవ౭సిన అవసరం లేదనీ 

వ్యాక్యాన లు కొందరు భావించారు. (బా. వ్యా. త_త్చ్వబోధివి) 

ఇక్కడ అందున్ ఆనే దానికి “ఎల్లన” ఆనే దానికో నాశ యత్యం స్పష్టంగా 

కనబడ కోంది కౌబటి దీనిని సమాసం అనడానికి వీలు లేదనీ ఇది స ్ తమ్యంత 
అ 

పదమే ఆనీ మరికొందరు భావించారు. 

'ఎలయందు' అనువోట అందు శబ్దము విభ క్తీయే కాని (ప్రత్యేక పదము కాదు+ 

(పత్యేక పదమన్న పకమున.._ఎల్లన్ + అందు=ఎల్లనందు అని కావలసియుండును. 

ఎల్లయందు కాదు. కాగా ఎల్లియందు-స ప్రమీ విభ క్రకంతమే యని [గహింప 

వలను "ఇది పై వారి ఆభి పాయము., (బౌఢ వ్యాకరణం ఘంటా పథం, 

పుట----491) 

“ఎల్లన్ " అనే పదానికి త్మ తార కమయిన ఆందున్” అనే స్వతంత్ర పదంతో 

సమాసావ్ని ఏవక్నించినప్పుడు సామాసిక దుత లోపం సంభవించి (బా. వ్యా. 

సంధి..24) యడాగమంకో “ఎల్లయందున్ ” ఆనే రూపం ఎర్పడకపోదు. కాబటి 

దీనిని స ప్పమ్యంతమే అని నిర్ధారించడానికి అవకాశంలేదు. 

కాగా “ఎ ల్లయందున్” అనేది సమాసమే కాని పక్ష్తంతోో “అసమాసంబున 

విశేష్యంబునకు ముందు (ప్రయోగంబును లేదు" అన్నాడు కాబట్టి “ఆందెల్లన్" 
అని ఉండవలసి వస్తుం దేకానీ, బాలవ్యాకరణ (ప్రకారం “ఎల్లనందున్” అని ఉండే 

ఆవకాశమే లేదు, 
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ఉంది. “స్మాశయా న్నాశయాపి స్యాత్ త(త్రార్థగత సప్రమీ (కవిశిరో భూషణం, 

ఆజంక__పట._310) అనే ఆ ధర్వణికాన్ని బట్టి పె విషయం నిరూపితమ వుతోంది. 

“వనమునందున్” ఇత్యాదులలోనిది (పత్యయమనీ, “ ఎందున్నాడు” ఇతా్యదులలో నిది 

స్వతంత్ర పదమనీ భావింపబడుతోంది. 

“ఎల్లన్” అనే అవ్యయానికి “అందున్” అనే స్వకం|త పదంతో సమాసాన్ని 

చేసినందువల్ల “ఎల్లయందున్” అనే రూపం ఎర్బడ: తుంది. కాబట్ట ఈ పయోగాన్ని 

దిట్ట ఎల్లన్” అనేది ఆవష్టయం కాదు అని నిర్ణయించడానికి అవకాశంలేదనీ. అందు 

చేత ననిన కవకియంగా భావించిన చిన్నయసూరిని తస్పుపట్టవ౭సిన అవసరం లేదనీ 

వ్యాఖ్యా? లు కొందరు భావించారు. (బా. వౌఫ్ట్. త_త్వటోధివి) 

ఇక్కడ “అందున్ అనే దానికి “ఎల్లన్? అనేదావితో స్మాశయత్వం స్పష్టంగా 

కనబడ. తోంది కాబటి దినిని సమాసం అనడానికి వీలు లేదనీ, ఇది స పమ్యంత 
ళ్ pa. 

పదము అనీ మరికొందరు భావించారు. 

“ఎల్లయందు' అనుదోట అందు శబ్రము విభ క్రియే కోని (పత్యేక పదము కౌదుఈ 

(పతక పదమన్న పకీయున._._ఎల్లన్ + అందు=ఎల్లనందు అని కావలసియుండును. 

ఎల్లియందు కాదు. కాగా ఎల్లయందు..స సమీ విభ క్రగంతమే యని [గహింప 

వలెను "ఇది పె వారి ఆభ్నీపాయము. ((పౌఢ వ్యాకరణం, ఘంటా పథం; 

పుట291) 

“ఎల్లన్” అనే పదానికి తత్రార్థకమయిన ఆందున్” అనే స్వతంత్ర పదంతో 

సమాసావ్ని వివకీంచినప్పుడు సామాసిక దుత లోపం సంభవించి (బా. వ్యా. 

సంధి___24) యడాగమంకో “ఎల్ల్తయందున్ ” ఆనే రూపం ఏర్పడకపోదు. కాబటి 

దీనిని స ప్ప్తమ్యంతమే ఆని నిర్ధారించడానికి అవకాశంలేదు. 

కాగా “ఎ ల్లయందున్” అనేది సమాసమే కాని పక్షంలో “అసమాసంబున 

విశేష్యంబునకు ముందు (ప్రయోగంబును లేదు" అన్నాడు కాబట్టి “ఆందెల్లన్” 
ఆని ఉండవలసి వస్తుందేకానీ, బాలవ్యాకరణం (ప్రకారం “ఎల్లనందున్” అని ఉందే 

ఆవకాశ మే లేదు, 
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ఆనేద చాలచోట్ల అన్యాయ ఏవక్షలనుబట్ట మాతమె నిరారింపవలసిన అంశ మనడం 

సారాంశం. 

(శ్రీనాథ కవి (పయోగంలో ఎల్లన్ అనేది విశేషణమేనా? శిష్యులన్ అనేది 

విశేషమేనా? ఆనే సందేహాలు తీరాలంటే మొత్తం పద్యంలో వీటి అన్వయ 

విధానాన్నీ, [పాధాన్యా,పాధాన క ఏవక్షనూ చూడాలి, 

- తల్లి ! యిన్ని దినాల కేనియు సుధా 

ధారా రస స్యందియె 

యుల్తంబున్ బులకింపంజేయు పలుకెట్లో 

వింటి నివ్వీటిలో, 

'పెల్తానొన్న కతాన నేనొకండనే 

భిమెనకున్ వత్తునో?. 

యెల్తన్ శిష్యులగొంచు వత్తునొ? 

నిజంబేర్పాటుగా( దెల్ఫుమీ! (భీమఖండం, 2-120) 

ఆ తల్లి భోజనానికి పిలిచింది, ఈయనగారు అడుగుతున్నాడు. నేను 
ఒక్కడనే రాసా! శిష్యులను అందరినీ తీసుకొని రానా? వంటకాలు ఎంతమందికి 

సరిపడా తయారు చేసి వడ్డించ గలవు శలీ?.__ఇదీ వ్యాసుని సందేహం. ఇక్కడ 
ఎంతమందిమి రాము? అనే దానికే (పాముఖ్యం. ఆ రాబోయేవారు అందరూ ఇళనికి 
శిష్యులా?  సోదడబా? మరొకరా? ఇటువంటి పరామర్శలతో 1|పమేయంలేను. 
శిష్యులయినా కావచ్చు మరింకెవరయినా కావచ్చు. సంఖ్య (పధానం. కౌబటి ఇక్కడ 
“శిమ్యులన్” అనే దానికన్నా “ఎల్లన్ అనే దానికే [ప్రాధాన్య వివక్ష, "ఒక్కడనే 
రానా? అందరితోనూ రానా? ఒరే బే జుశంక. ఈ మేరకు మొదటి (పశ్నలో 
“ఒకడనే” అనే దానిక్కీ రెండవ (పః or 'ఎల్లిగ న అనే దానికి విశేష? గిత్యం స సముపా త్త 
మపుతోంది. ఇది ఆర్హికమయిన క్ష . “వక్తునో? ఆనే (కియ ఉ కమెక వచనంలో 
ఉంది కాబట్టి ని అనే దానికి క కశా వివక్ష తావన్మా(త్రమే. ఇ శాదికమయిన 
వివక్ష. ఈ ఆర్థిక శాబ్దిక ఏవజె విధా: అను బట్టి చూదనప్పుడు “ఎల్లన్: అనేది ఏశేష్యమే 
అవక గదీ, కాబట్ట సూరిమాటను 3చనవలసినీ ఆవసరం ఏమా[త్రమూ కనబడడంలేదు. 
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మరొక (పామాణిక (ప్రయోగం లభించి [పొఢ వాళ్టక ర్త చేసిన సవరణను. 

విరారించేటంతవరకూ వేచి చూడాలి. అటువంటిది మరొకటి మృగ్యమనుట. 
జే 

తెలుగు వాక్యాలలో ఇటువంటి శాబ్దికాన్వయము ఆర్థికాన్వయము అనే వివక్ష 
రాముడు వారానేసిన బాణము ఇత్యాదులటో మరొక దిశలో అవసరమవుతోంది 

(కవిశిరో భూషణం, పుట_4రి1, బా. వ్యా. సమాస___25). 

వికారంబీతుల్యంబు - 

బాలవ్యాకరణ కర్త “ఐకారందీకుల్యంబు"” (తత్సమ...65) అని ఒక (పత్యేక 
విధానం చేశాడు, ఈ తౌల్య కథనంపల్ల రైనిన-8 కిన్ ఇత్యాదులలో “ఇకారందు 

మీందిక నువు [కియా విభక్తు ల యుత్హ్వంబున కిత్త్యంబగూ” (బా. వ్యాః 
తత్సమ...26) ఆనే సూతం వర్షించి, ఇ త్వం సంపా పించడం (ప్రయోజనంగా 

వ్యాఖ్యాతలు |పతిపాదించారు. 

కానీ ఈ ఇక సంపొ పి “ఐకారంబు ఇకుల్యంబగు అని (హస్వేకార 

తుల్యతా కథనం వల్లకూడా జరుగుకోంది కదా! దిర్చే కార తుల్యతా కథనం వల్ల (పత్యేక 
ప్రయోజన మేమిటి? మ్మాశ్రా గౌరవాన్ని పెంచడం తప్ప--అవి ఒక ఆక్షేపం. 

థ్ ది లక్షణ సంగహంలో “ఐ త్వంబి త్వతుల్యంబు” (తృతీయ 71) అని 

స్నూతించాడు. వబాలవ్యాకరణంలో దీర ౦గా మార్పుచేశాడు. దీని (పయోజన మేమిటి? 

అనేది పెవారె అభిపాయం కావచ్చు. 

సమతూకంగా వృత్త గంధిగా స్తూక రచన చేయడం చిన్నయసూరి (వ్రశే్యకత. 
శబ్ద లక్షణ స్మగహంలో రెండింటినీ త్య వతయాంతాలుగా పొందువరచడమూ్యూ 

బాలవ్యాకర ణంలో దీర్తీ కరించడమూ (ఈతుల్యంబు ఈతని సూత రచనా శే లికీ, 
(శాన్యతకూ నిదర్శనాలు. 

మరొక (ప్రయోజనం కూడా లేక పోలేదు. ఇ శ్వ్యతుల్యతా కథనంనల ఐకారాన్ని 
.పారంళకులు (బాలురు లఘువుగా (భమపడే (సమాది ఉంది. దీనిని వారించడం 
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కోసం ఈకుల్యంబు అని దీర్పీక రించడం జరిగి ఉంటుంది. ఇది శబ్ద లక్షణ సంగ 

హానికి చేసిన మెరవడిగా భావింపవచ్చు. 

ఇ త్వతుల్యతా కథనం పల్ల, బహువచన పరత్వంలో ఈ ఐకారం కూడా 

టీ తంగా మారవలసిన స్టితిని జ శ (బా. వ్యా తత్సమ._ 45) తన్ని వార కంగా 

“ ఈతుల్యంబు. అని చెప్పడం జరిగింది అనడానికి అశకాశం లేదు. లు-_లఅ 

పరత్వంలో ఐకారం ఉకారంగా మారిన (పయోగాలు __వ్యవహారంలోకూడా_లేవు. 

(పయోగ శరణమయిన వ్యాకరణంలో ఇటువంటి _పయోజనాలను చెప్పడం సమంజసం 

కానేరదు. నిషేధం ఎప్పుడూ [పాప్రి పూర్వకమేనాయె. కాగా లఘుతా (భాంతి 

వారణమే (ప్రధాన ప్రయోజనంగా ఈ దిర్తీ కర ణకు. భావించడం సమంజసం. 

"శాస్ర /(౧ం౦ధాలలో నరనోకులు : 

వ్యాకరణాది శాస్త్ర (గంథాలలో రసానందం మృగ్యం. వీటి అధ్యయన___ 

అధ్యాపనాలలో ఆనందమంటూ ఉన్నా అది సర్వాత్మనా కౌవ్యానందం వంటిదికాదు. 

పాండిత్య వీరాన్ని రస భేదంగా అంగీకరించిన పక్షంలో దీనికి కావ్యానంద సామ్మం 

సరిపడుతుంది. కాగా వీటి అధ్యయనానికి కావలసిన మానసిక స్థితీ బుద్ది పాటవమూ 

వేరు. “శాస్త్రేషు హీనాః కవయో భవంతి___” అనే సూక్తి వీకదేశంలో చరితార్హం 

కాకపోదు. వేదశాస్త్ర (ప్రతిపాదిత విషయాలనూ, ఆయా పురుషార్థాలనూ వేదళా చన్ద్ర 

__అధ్యయన పాటవం లేనివారికి పంచదార పూసి అందించడానికి ఆవిర్భవించింది 

కావ్య శాఖ. అందుచేత ఇందులోని రసానందం ఆందరికీ ఆందుబాటులోనిది కాగా, 

చేదశాస్తా ధ్యయనాధ్యాపనాదులలోని ఆనందం _ కతిపయైక పరిమితం అవుతోంది. 
అనంతరానంతర కాలంలో పండిత కవుల సంఖ్య పెరిగి కావ్యాలలో శాప్త్రీయ భారం 

హెచ్చింది. ఆది కావ్యాలకన్నా అనంతర కావ్యాలలో _పసన్నత తగ్గింది. ఇలా తము 

కావ్యాలపె అనవసరమయిన బరువును పడనీకుండా జాగరూకత వహించిన కవులు 

కూడా లేక పోలేదు. ఇది ఇలాఉం౦ండగా 

. శాస్తాధ్యయనంలో విషయ క్తేశాన్ని బట్టి ఏర్పడే మానసిక గానిని వారించడం 
కోసమో అన్నట్లు వ్యాకరణాది శాస్త్ర (గంధాలలోనూ కొన్నింట అక్కడక్కడా 
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సుకుమారమయిన హాస్య రసోక్సులు కనబడుతున్నాయి ఇటువంటి వాటికి అవి 

ఉన్న సానంరలో ఒక చారితార్యం ఉన్నప్పటికీ బుదికి ఊరట కలిగించడమూ ఉలాస థి థి ధి గ 
పరచడమూ అనేవికూడా (ప్రధాన (వయోజనాలుగానే భావింసబిడుతున్నాయి. 

దాొతంజలంలతో : 

గురు శిష్య సంభాషణాత్మకంగా సులభ శే లిలో సాగిన వ్యాకరణ మహా 

భాష్యంలో ఇంచుమించు (పతి సూత వ్యాఖ్యలోనూ ఏదో ఒక లౌకిక దృషాంతమూ, 

ఏదో ఒక హాస్యో క్రీ కనబడుతూనే ఉంటుంది. 

కిరిక్సా గిరిణా ఇత్యాదులలో అచ్చుల స్థితి ఆనృ త్రితః సాధ్యమని 

(ప్రతిపాదిస్తూ సస్పశాహ్నికంలో భాష్యక ర్త సహస గో దకీణను దృష్టాంతంగా 

చూపించాడు. 

“ఏతదపి సిద్దమ్। 

కథమ్ ? 

లో కతః। 

తద్యుథా_. బుషి సహ్మసమేకాం కపిలాం ఏకె కశః 

సహస్రకృక్వో దత్వా తయా సర్వే తే సహస 
దషీణాః సంపన్నాః। ఏవమిహావ్యనేకా చ్వం భవిష్యతి! 

(భాషకం, 1-1-2, పుట_రర్సి ప్రథమ 

వి తేన [క్రీత్వా [కేత్వా (ప్రత్యేకం దత్వా దత్వా 

సహస్ర దకీణా బుషయః సంపన్నా ఇత్యర్దః। ((వదివల 

వాక్యాలలో వివక్షననుసరించి సామాన్యం విశేషం కావచ్చు. విశేషం 

సామాన్యమూ కావచ్చు. ఈ విషయాన్ని స్పష్టపరచడానికి పితా పృ్మతవత్వాన్ని 

ఉదాహారించాడు, 
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-ంక్కృష్టః నామౌన్యుమ్, గౌర్విశేషో భవటి।...- 

యదాస్య గ సొమాన్యేన వివక్షితో భవతి కృష్లో 
> 

విశేషక్వేన, తదా గౌః సామాన్యం కృష్ణః విశేషః। 

యదాస్య కృషః సామాన్యేన వివకీళో భవతి గౌః విశేష త్వేన 
ణు 

ఏవకీత!8!, తదా కృష్ణకి నామాగ్యమ, గౌరి శేషః! 

ఆపర ఆహా పకల్సేతే చొ। 

కథమ్? 

పితా.ప్పతవతీ | 

తదక్జథా-స నవ కంచి. తృతి పీతా భవతి, 

కంచి తృతి పుతో భవతి; 

ఎవమిహాపి! స ఏవ క ంచిత్రతి నామాన్యం 

కంచ్మిల్పతి విశేషః।” (భాష్యం, 1_1..9, పుట--3౮60౦, (పథమ 

"సిద్దే శబ్దార్ధ నంబంధే__” అనే చోట వివిధాన్వయాలను చూపుతూ సాగించిన 
చర్చలో మటి ముదనూ బంగారు ముద్దనూ (_పసావించాడు. ఈయన దృషిలో రెండూ 

టి ది క టి 
సమానమే. 

“అథవా (ద్రవ్య ఏవ పదార్డే ఏష వ్నిగహో న్యాయ్యః- 

సిదే_శ బే...అరే.నంబంగే చేతి। (ద్రవ్యం బొ నిత మః 
న. యి ® 

ఆకృతిరనిత్యా। 

కథం జ్రాయతే ? 

ఏవం హి__దృశ్యతే లోకే మృత్ కయాచిదాకృత్యా యు కా 

పిండో భవతి। పిండాకృతిముపమృద్య ఘటికాః (క్రియ న! 

ఘటికాకృతిముపమృద్య కుండికాః క్రియనే! త థా- 

సువర్ణం కయాచిదాకృత్యా యు_క్షం పిండో భవతిః 

షిండాకృతిముపమృద్య కటకాః |క్రియనే ! కటకాకృతిముఫమ్నధ్య 
స్వ_స్టికాః [క్రియన్తై। పృనరావృ త్తః సువర్త పీండః 
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పువరపరయాక్సత్యా యుక్తః ఖదిరాంగార నర కుండలే భవక్? 

ఆకృతిరన్యా చాన్యా చ భవతి! 

ద్రవ్యం పున_స్త దేవ! ఆకృత్యువమర్గేన ద్రవ్యమేవావశిష్యుతే। 

(భాష్యం, 1-1-1, పుట_49, ప్రథమ 

'-అజాదేర్షి్యితీయన్య” (6-12) అనే సూత వ్యాఖ్యానంలో “తత్ర పూర్వ 
స్యాచో నివృత్తా వ్యంజనస్యానివృ తిః జశాసనాత్సూర్యన్య” అనే ఆక్షేస వారక 
వా ర్రికాన్ని (ప్రసావించి, వకింజనాలకు స్వరాలతో సంబంధం ఎటువంటిదో తెలియ 

జేయడానికి ఒక సరసమయిన ద స్టాంశాన్ని పతంజలి మహర్షి (పతిపాదించాడు. 

తత పూర్వస్యాచో నివృతి” వ్యంజనస్యానివృ తిః సిద్దా! 

కుతః 7 

వ్యంజనాని పునః నట భార్యావతీ భవంతి! 

తద్యథా..నటానాం నస్హ్రీయః రంగగతాః 

యోయః వృచ్చతి..... కన్య యూయం? 

కస్య యూయమ్?!" ఇతి, తం తం “తవ తవ” ఇతి 

ఆహుః। ఎవం వ్యంజనాన్యసి యస్య యస్యాచః 

కార్యముచ్య తే, తం "తం భజ నే॥" 

(భాష్యం, 6-11, పుట_374, ద్వితీయ) 

“న మునే” (82-3) అనే సూత వ్యాఖ్యలో అనే కార్జాలను ఒకే వాక్యంతో 

సరగహాంప వచ్చును అనడాన్ని (పతిపాదిస్తూ సావితీ వరంవంటి ఒక దృషాంతాన్ని 

చూపించాడు, 

“ అథవా ద్విగతా ఆపి హేతనో భవంతి; 

తద్యుథా...ఆ_మాశ్ళ షిన్తాః పితరశ్చ (వీజణీతాః భవ వ్రిః 

తథా వాక్యాన్యపి ద్విగతాని దృశ్య వే: శ్వేతో ధావతి, 

అలంబుసావాం యా తే 
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అథవా వృద్ద కుమారీ వచనవత్ ఇదం (దషవ్యమ్। 

తద్యథా_ వృద్ద కుమారీ ఇం|దేణోకా .... 
“వరం వృణీష్వ” ఇతి; నొ వరం అనృ్ఫణీత__ 

“పతా మే బహుక్షీరో ఘృతం ఓదనం కాంస్య ప్మాత్యాం 

భుంజీరన్” ఇతి। న చ తావదస్యాః పతిర్భవతి, 

కుతః ప్పతాః? కుతో గావః? కుతో ధాన్యం?! 

తత అనయా ఏతేన వాక్యేన, పతిః పుతాః గావః 

ధాన్యం ఇతి సర్వం సంగృహీతం భవతీి। 

ఏవమిహాపి__” (భాష్యం, 8-21, పుట-.362, తృతీయ) 

ఇటువంటి ఎన్నో సరసోకు లకు కాణయాచి ఈ మహాభాష్యం. వీటిలో 

కొన్నింటికి పౌనఃపున్యం కనబడుతొంది. అవసరపడడమే కాకుండా చమత్కృతి 

లౌలుస్యంకూడా దీనికి కారణం కావచ్చు. ఈ దృషాంతాలవల్ల ఆనాటి ఆచార 
వ్యవహారాలు, ఆభరణ స్వరూవాలు తెలియడమూ మొదలయిన. ఆనుషంగిక (పయో 

జనాలు కూడా ఎన్నో నెరవేరుతున్నాయి. 

బునర అవీ; 
౧? 

_విసర్గకు లేఖన చిహ్నాన్ని నిరూపించే శోకం ఒకటి సుపసిదంగా కనబడు 
షు ౧ కొంది. దానిలోని ఉపమానాలు తత్క రల హాస్య పీతికీ సరసతకు తార్కాణొలుగా 

శృంగవ ద్చాలవత్సస్య 

బారీకెౌ కుచ యుగ్మవతీ । 

నేశ్రవత్ కృష్ణ సర్పస్య 

వినరో౭ యమితి స్మృతః॥ 
a 

(ప్రాకృత లక్షణం, అథస్పూచిక, పుట19) 
fa 
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లేదూడ కొమ్ముల్లాగా, బాలికా కుచయుగ్మంలాగా, కోడెతాచు కన్నుల్లాగా ఉంటుందీట 

విసర్గ లేఖనం. కాతం,త్రానికి భావసేనుడు రచించిన రూపమాలా వ్యాఖ్యానంలోనూ 

చః శ్లోకం ఉదాహృత మయ్యింది. ఇందులో ఒకటీ రెండూ ఉపమానాలు (పకృతి 

పరిశీలనకు నిదర్శనాలు. నిజానికి ఈ శ్లోకం ఏదో ఒక మహాకావ్యంలో ఉండవలసినదిగా 

కనబడుతోంది. 

కాంకరంలో . 

(శ్రీమచ్చంకర భగవత్పాదుల ఉపని షద్వా్య్రాఖ్యలలో కూడా ఇటువంటి హాస్య 

రసోక్తులు ఎన్నెన్నో కనబడుతున్నాయి. 

తై త్తిరీయోసనిషత్తులోవి “నత్యం జ్ఞాన మనంతం (బిహ్మ" ఆనే ఆనందవ లీ 

వాక్యాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ శంకరాచార్యులవారు ఈ [కంది శోకాన్ని ఒక సందర్భంలో 

ఉదాహారించారు 

“ సత్వాదీ నా మనృ్ఫతాది ధర్మ నివృత్తి పరిత్వాతీ ఏశష్యస్య చ (బహ్మణ 

ఉత ఎలౌదివద(ప్రసిద్ధతా సత్ లా 

మృగతృష్తాంభసి స్నాతః 

ఖు పుష్ప కృత శీఖరః! 

ఏష వంధ్యా సుతో యాతి 

కథ శృంగ ధనురరః॥ 
ల్ 

ఇతివత్ శూన్యార్దతై వ ప్రాపా సత్యాది వాక్య స్యేతిచెత్, న। లక్ష ణార్గత్వాత్ 1” 

(కె త్తిరీయం, పుట.___౨55) 

మృగతృష్ణలో స్నానం చేసి మింటి పూవును క్రై సేసి కుందేటి కొమ్మును 

ఏలుగా పూని, గొడాలి కొడుకు ఇడుగో వెడుతున్నాడు..ఆనేది ఈ శోక తాస్పర్యం. 
య 

7 

అసంభవత్వాన్నీ శూన్యార్ధలనూ |ప్రతిపాదించడానికి ఈ వాస్కో కిని నికేపించారు. . 
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వాక్యవదేయంలో | 

భర్తృహరి మరింత సరసమయిన మాటను మరొకటి ఆన్నాడు. “యజేత్ర 

వశునా" అనే వేదో క్రికి సంబంధించి (ప్రసంగిసూ... 

యధై వాహిత గర్భాయాం 

గర్భాధాన మనర్తకం। 
యు 

తథై కేన (ప్రసిద్ధాయాం 

పళ్వంతర మనర్గకమ్॥ (వాక్యపదీయం, 3--1_64) 

అప్పటికే అంతర్వత్ని అయిన స్త్రీకి గర్భాధాన మహోత్సవం అనర్ధ కమయినజ్టు గా 

ఆవి చశ్వంతరానర్దక్యానికి ఉపమానం చెప్పాడు. ఇది లౌకికమయిన హాస్యో క్రి, 

ఎంతగా వేదాంతులయినా ఎంతటి శాస్త్ర పండితులయినా మన |ప్రాచీనులలో 

చరపత ఇళ్రీంకిపోలేదు అనడానికి ఇట్టిఏ నిదర్శనాలుగా విలుస్తాయి. పైగా పాణిని, 

శంకరాచార్యులు, భరృహరి, వీరంతా కవులుకూడాను. ఇంతేల_సుభొషిత సుధా 

నిధీలో వి శ్లోకాలను చూస్తూ టే, వేదాలకు భాష్యం చెప్పిన సాయణాచార్యులవారేనా 

ఈ శ్లోకాలను సం గహించినది_.అని విస్తుపోనివారు ఉండడు. 

తీలాజోతొిలో . 

విద్యార్థులకు వినుగు౫ా కలిగించే శాస్తారీలలో గణితం ఒకటి. ఆధునిక 

గణిత శాస్త్ర గంధాలలో క:.పించే లెక్కలలో ((ప్రోబ్లమ్స్ హాస్యాది రన స్ఫూర్తి 

మచ్చుకికూడా కనిపించదు. కానీ లీలావతీ గణితంలో అన్నీ రసవంతవమయిన 

సమస్యలే, లీలావతి అనే అమ్మాయి భాస్కరాచార్యువి పాణి గృహీత ఆనీ కొందరూ 

పౌణీ గృహీశి ఆని కొందపా భావిస్తున్నారు. గణిత ళాస్రోంపదేళానికి ఆవిడను 
ఎన్నుకోవడంలోని ఆంతర్యం అలా ఉరిడగా.--- 
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కామిన్యాః హార వల్లా సురత కలహతో 

మౌ _క్రికానాం తృటిత్వా 

భూమౌ యాః తిభాగః, శయన తల గతః 

పంచమాంశో౭స్య దృష్టః! 

ఆ_త్తః షష్షః సుశేశార, ఇక (ఇ దశమకః 

సంగృహీతః (పియేణ, 

దృష్టం షట్కం చ సూతే, కథయ కతిపయెః 

మౌ _క్తీకె రేష హో రః॥ (ఆంధ లీలావతి-332) 

ఒక కామిని ముక్యాల హారం సురతో ద్దత కలహంలో తెగిపోయిందిట. 

అందులోని ముత్యాలలో మూడవ వంతు భూమి మీద పడ్డాయి. అయిదవ వంతు 

సెయ్య మీద పడ్డాయి. ఆరవ వంతు ముత్యాలను ఆవిడే పట్టుకుంది. పదవ వంతు 

ముత్యాలను అతగాడు పట్టుకున్నాడు, పోగా ఆరు ముత్యాలు మ్మాతం దారానికి 

ఉండిపోయాయి. ఆ ముత్యాల హారంలో మొత్తం ముత్యాలు ఎన్ని?___ఇది ఇక్కడి 

సమస్వ. ఎండ సరసమయిన ఉదాహరణమో! ఒక చెట్టుమీద కాకులున్నాయి. వాటిలో 

మూడవ వంతు తూర్పు కేసి ఎగిరిపోయాయి._అంటూ ఇదే లెక్కను ఇవ్వవచ్చు. కానీ 

ఈ కాకుల లెక్కులోకన్నా ముత్యాల లెక్కలో విద్యార్దులను ఆకట్టుకొనే గుణం 

ఉంది. మరొక [ప్రమాదమూ ఉంది. 

కాల నయ ఆది భేదాలనుబట్లి రుచి భేదం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి 
సరపోక్కులు పాయసంలో జీడిపప్పుల్లా కొందరికి భాసిస్తే, ఎడారిలో ఒయాసిస్సులుగా 

మరికొందరికి ఆభాసీసాయి. “అది యట్రిడ!" 

వడ్చామషా భం/దికోలో 

లక్మీధరుడు తన షడ్భాషా చందికలో “మోచివా!” (1-139 అనే 
సూత్రం దగ్గర “వబయో రఖేదః” ఆనే మాట వ్యాకరణాంతర సిద్దమా? ఏతచ్చాప్ర 

24 
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పిద్దమా! కసిని స్వప్నే వా” అనే విధానం అవసరమా? ఆనవసరమా? ఇత్యాది 

శంకలను లేవనే త్తి సుదిర్హ మయిన చర్చను చేసి చేసి చివరికి 

--అథ యది జ్లాపకాత్ వబయోరభేదః స్యాత్ 

తర్ది బోవఃి” ఇతి సూతేణ బస్య వత్వ విధానమ్ 

అనర్ధకమేవ స్యాదితి చేనై నమ్, 

తడ్యాభానస్య నియమార్హ త్వాదిత్యలం సూత కలహ చర్చయా।” 

అవి!ముగించాడు. ఇందులో సున్నితమయిన హాస్యస్ఫూ ర్హి కనబడుతోంది. 

అటుపైని “ద్వితీయ శబ్దంలో ముందు వలోపమూ,. తరువాత - దలోపమూ 

ఆయా విధులతో చేసే. స__ ఆని ఆశంకించి : 

తర్హి ఉభయ లోపో భవత్వితి చేదహో 

విస్మరణ శీలతా దేవానాం | పియస్య 

యదుదాహరణ స్వరూప భావమపి న జానాతి!" 

ఆని జక వాసో. కివి ఏసిరాడు. ఇటువంటివి పాఠకుల పెదవుల 
ఎత! అనా 

చిరునవ్వులను చిందించి ఉల్లాసాన్ని కలిగించక మానవు. 

కవ శిరో భూవఖుంటలో .ః 

ఈ హాస్యో కి 5 సన్నివేశ టే స్ఫూర్తి రస అందుకొని. అహోబిల 
పండితుడు ఆక్కడక్క_డా ఒకటి రెండు చెణుకులను విసిరాడు. 

“అంద్విందునాస్తు స స ప్రమీ” (అజంత___7) అనే wa wah: థ్ ద్ద 
చింకామణ చేసిన, ' ఇంచు... గహూణ ఫలాన్ని (ప్రతిషోదిప్తూ * సవిధ' .వ  డ్రూమిందు” 
(అజంకటంళు ఆనే సూత దగ్గర అహో బలుడు 'సచమత్కోరమయిన శంకలను 
లేవనెతా డు. 
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“నను అంద్విత్యన్యు సాశయత్వమనాశ్రయత్వమవ్య 'సీతి 

స్నాశ్రయత్వే విభక్తిత్వ మన్నాశయత్వే అతేత్యవ్యయ 

సర్యాయత్వ మేవేతి తస్య విభ క్రిక్వేన గ్రహణం యుక్తం! 

ఇంద్విత్యస్యతు కేవలమన్నాశయ త్వేన తస్య 
విభ క్తి త్వేనోపాదానం కథమువపన్నం స్యాత్? 

కించ తస్య విభ క్రి త్వేన (గహణే ఎండ్విత్య నేన 

కిమపరాద్దమ్*, తనార్టపి అధికరణతాపన్న 

పరో క్ష పదార్గాభిధాయిత్వాది తి చేత్ సత్యమ్ 

(కవి కిరోభూషణం, పుట...310) 

“అహమారీనాం ద్విత్వమ్” (ఆజంత...29) అనే సూత్రాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ... 

నను కథం “కృపయా భో _కవ్యమన్పలు-లున్" 

(ఆము క్ర మాల్యద, 1-18) “"మరణే సతి 

కిం భయమనిన చదువు చదువంబోలున్ో 

(పాండురంగ మాహాత్మ్యం, 3/0) ఇతాఫ్టది (పయోగః? 

అని ఒక శంకను లేవదీశాడు. వీటిలో అనుకరణ పరత్వాన మకారానికి ద్విత్వం 

లేక పోవడం ఎలా సాధువు? అనేదే ఆశంక. కానీ ఈ వాక నిర్మాణం చూడగా 

యతి౦చిచ్చమత్మార జనకంగా ఉంది. 

“నాస్తుష్షత్కా నాస్యపూపో, నాప్తోదన సౌష్టవం చ, కథం కృపయా భోక్త 
వ్యమన్ పల్కుులున్?” అనేది మొ త్తం పద్యంతో స్ఫురించి, “ఏమీ లేదంటున్నా పు 

దయచేసి తినండంటున్నావు, ఏమిటి ఈ వైష్షవం?" అనే చమత్కార స్ఫూరర్రికి 
అనుకూలంగా అహోబలుడు వాక్య నిర్మాణం చేశాడు. 

ఈ (గంధంలో అన్నింటికన్నా అత్యద్భుతమయిన హాస్యో క్తి పమంయే.2 

యస్సారో? ధర్వణ (గంధే | 

సో౭ప్యతె 9వ విధీయశే। 
కేన తతృక్కి.కాలోక 

లాలనా క్యజ్యతాం బుర్ర 8॥ (కవి శిరోభూసషణం, పేట 25 
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అని అహోబల పండితుడు బుజాలు తడుముకోవడమొ! 

ఇటువంటి సున్నితమయిన సరసోకు లు సరితలకూ పాఠయితలకూ కేశాపనోద 

కాలుగ్కా ఉల్లాస జనయితులుగా ఉపకరిసాయి, 

లక్ష్యాలతో కథలు... 

సూ తానికి అనేక అత్యోలు చూపవలసిన అవసరం ఏర్పడినచోట, ఆ ఇచ్చిన 
లమ్యైల (క్రమంకో ఒకానొక కథను లేదా ఒకానొక సన్నివేశాన్ని, సచమళ్క్శతిగా 

స్ఫురింపజేసే సంప్రదాయం కొందరు లాక్షణీకులలో కనబడుతోంది బాల వ్యాకరణంలో 

ఇటువంటి చమత్క్బృతులనెన్నింటినో రమణీయ వ్యాఖ్యాత బహుధా నిరూపించారు. 

(పియుడు పువ్వులు తెగా ఆ ప్రియురాలు వాటీని ముడుచుకో కుండా ఆభరోణాలు 

దిగేసుకుం'చే, ఆతడు అలిగి వెళ్ళిపోయాడుట. “వా(డు పువ్వులు దెచ్చె---ఆకె 

సొమ్ములు దాల్బె--వాండు ఇల్లు వెడలె” (బా. వ్యా. కారక---24) అనే లక్ష్యాల 

క్రమంలో ఈ కథ స్ఫురిస్తున్నమాట నిజమే అయితే వాడు. శాలీనుడా? ఆకె 

నుగ్నాతియా? ఆనేది సందేహం. 
ళ్, 

. హేమ చందుడు తన (పాక్ళత వ్యాకరణంలో ఒకటి రెండు చోట ఇటువంటి 

చమత్కృతులను స్ఫురింపజేసె లత్యొలను ఇచ్చాడు. 

మోా౭ నుస్వారః। (8_1_23) 

ఆంత్యమకారస్యానుస్వారో భవతి! 

జలం, ఫలం, వచ్చం, గిరిం సీచ్చ! (హైమం, పుట.5) 

ఈ లక్ష్యాల |క్రమంతో ఒక వాక్యమూ' ఓక (ప్రకృతి దృశ్యమూ స్ఫురిస్తున్నాయి. 

వీటిలో ఒక కథా స్ఫూ ర్రివి ఊహించనూవచ్చు. 

భట్లోజి దీశీతుల వారు తమ సిద్ధాంత కొముదిలో, చూపిన లతల (కమంలో 

కూడా అక్కడక్కడ..-ఇటునంటి కథాస్ఫూర్తులు కనబడుతున్నాయి. “ోఢ లో 
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పూర్వస్య దీర ఆ ణః" (6—3— 111) ఆనే సూ తానికి ఇచ్చిన లక్ లు 

వరుసగా ఇవి... 

పునా రమతే! హరీ రమ్యః। శంభూ రాజతేః 

(బాల మనోరమా, (ప్రథనమపుట...113) 

వీటికో “పునా రమకే, అథాపి హరీ రమ్యః। ఏవమేవ శంభూ రాజకే1” అని ఇద్దరేసి 

ఇల్లాండురు గల ఈ హరిహరులకు ఒక కథను స్ఫురింపజేశారా? అనే ఊహకు 

అవకాశం లేకపోలేదు. 

లత్షాలద్వారా ఈయీ చమత్కార కథా స్ఫూర్తులను (గంధక ర్రలు ఉద్దేశిం 

చారా? అనే (పశ్నకు సమాధానం చెప్పడం కషం కానీ యథావకొశంగా యావ శె 

లంగా సభ్యతా పరిధి మెరకు వ్యాఖ్యానించడంలో సరసత లేకపోలేదు, లత్యెలనూ 

వాటి (క్రమాన్నీ విద్యార్థులు ధారణ చేయడానికి ఇది కొంత ఉపకరిస్తుంది. 

“మయుంగళాదీణి.” 

“మంగళాదీని మంగళ మధ్యాని మంగళాంతాని చ శాస్తోణీ |ప్రథన్తే” అనే 

సూకి, స్నుపసిద్ధంగా కనబడుతోంది. 

సంజ్ఞా సంజ్ఞాలను నందేహోనికి తావులేని విధంగా నిరేశించాలనీ, సంజ్ఞాలను 

ముందు చెప్పి తరువొత సంజ్జను విదించడవమనే పాణ్నీయ సంప్రదాయం తన్నిమి త్ర త్శ్ర 

'మేననీ (పస్తావిసూ “వృద్ది “రాదె చ్” (క 11) ఆనే సూ తర చనలో ఆ సంవ 

దాయం విటతాటమైనదనీ దానికొక (ప్రయోజనం ఉన్నదనీ భాష్యకారుడు నిరూ 

పించాడు, 

క్రియమాజే౭పి సంజ్ఞాధికారే సంజ్ఞా సంజ్ఞినో? 
అసందేహో వ క్రవ్యః। 

కుతో హేతత్ _వృది శదః సంజా, ఆదె చః 
a ళా జో క 

సంజిన ఇతి; న పనరాదె చః సంజా, వృది శబః సంజీతి। 
ఖో యాం ఇ శలధి ద జో 

(భాష్యం, 1.1.3, పృ. 106, (వథమ 
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ఈ సందేహానికి. సమాధానంగా సుదిర్హ మయిన చర్చను చేసి చివరికి ఇలా ఆన్నాడు... 

కథం “వృద్దిరాదై చ్” ఇతి? 

ఏత దేక మాచార్యస్య మంగలార్భం మృష్యతామ్। 

చూంగశిక "ఆచార్యో మహతః శాసౌంఘస్య మంగళార్హం 

వృద్ధి న ఏ మాదితః 'ప్రయుజ్తే గ్రా! మంగళాదీవి 

హ్ శానాంజి (ప్రథ న వీర పరుషాణి చ భవ ని, 

ఆయుష్మత్పురుషాణి చః అధ్యేతారశ్చ నృద్ధియుకౌ 

యధా స్వ్యురితి; సర్వతె 9వ హి వ్యాకరణే 

పూర్వోచ్చారితః సంజ్లీ, పరోచ్చారితా .సంజా। 
| ర్ల ఈ 

“అచేజుణః' ఇతి యథా! (భాష్యం, 11-3, వుట...110, ప్రథమ) 

సంజ్ఞా వాచకమయిన వృది శబ్లాన్ని ముందు (ప్రవేశ పెట్టడం మంగళార్త 
ణో థి చు టు థి 

ప్రతీతికి అని భావించాడు. దీని వల్ల పైని పేర్కొన్న సూక్కికి చా రితార్థస్టం 
సిదించింది. 

ధి 

“ఏజధోవ కో (ఆం శ, చిం. సంజ్ఞా-29) అనే సూ కంలో అథశ గ్జాన్ని 

మంగళార్హ కంగా కూడా భావించవచ్చుననీ ఇది మద్యశాస్త్రం మంగళ వాచకమసీ 

అహో బలపండికుడు (ప్రతిపాదించాడు. 

" అ థశ్ళబ్దసా్య త [ప్రయోగ ఐచ్చికశ్చందో౭నుసార, 

మధ్య మంగళారో వా, 
థి 

అత విశేష సంజా విధి (పారంభారో వా! ఇ థి 

(5 వి శిరో చూషణం, పుట-200) 

ఇష్ట దేవతా స్తుతి సరమయిన (ప్రార్థనా శ్లోకాలతో (గ్రంధాలను (ప్రారంభించడం 
నర్వే సర్వత కానవస్తున్న సంప్షదాయం. వ్యాథ్యోతలుకూడా తమ వ్యాఖ్యానాలను 
ఈ సం|పదాయంతోనే ప్రారంభించారు. కాగా కొందరు వా కాఫషలు (పతి పరిచ్చేద 
(పారంభలలోనూ ప్రార్ధనా శ్లోకాలను నిక్షేసించడం జరిగింది. ఈ సం ఫపదాయం 



(వకీర్ల. విషయావళి t9i 

షడ్ఫాషా చందిక్కా కవి శిరో భూషణాలలో కనబడుతోంది. ఉపాసనా విధానానికి 

నంబంధించిన అనేక రహస్యాలను నిగూఢంగా నికేపించి తన ఉపాస్య దేవత ఆయిన 

మేధా దకీణామూ ర్రివి లక్ష్మీ ధరుడు బహుధా స్తుతించాడు. అతని శోకాలు ఇబ. 

అమల సృటికాంగాయ 

చందమః ఖండ ధారిణే! 

వటాథః స్థితి దవయ . 

దక్షిణా మూర్తయే నమః 

నమో (దిహ్మోది దెవానామ్ 

అజొాన ధ్వాంత భానవే! 
ఇ 

సర్యార బద దీత్తాయ 
అ ౧ 

దకీణామూ ర్థయే నమః॥ 

మతి ముద్రా పరశ్వేణ 

జానుభిః న క్ర బాహవే। 

భుజంగ బిద్ద కఠెయ 

దకీకా మూర్తయే నమః॥ 

వాసవాది సుపర్వాళి 

కోటీర ద్యోతితాయ్యఘయ। 

సోమ సూర్యానలా తాయ 

దకీణామూ ర్తయే నమః॥ 

యమి వఠ్యావలి న్యాంత . 

దోోతమానాత్మమూ ర్రరెమై! 

వేదాంత. పక్షపాతాయ 

దకీిణామూ ర్హయే నమః॥ 
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అశేష విద్యా సందోహా 

వేష్టితాయ పరమాత్మనే; 

సర్వదేవ పరీతాయ 

దకీణామూర్రయే నమః॥ 

ఓంకొరాదిమ మం తాణాం 

స ర్వేషామర రూపిణే! 
@ 

సర్వ_శేయో నిమితాయ 

దతశీణామూ ర్తయే నమః ॥ 

“దకీజా మూర్తయే నమః” అనే మకుటంతో ఏదయినా ఒక శతకం రచించి 
ఇతడు అందులోని శ్లోకాలను కొన్నింటినిందులో పొందుపరచాడా? అనే సందేహం 

కలుగుతోంనీ. ఇతడు పరిణత వయస్సులో సన్న్యసించాడనీ, గిత గోవిందానికి 

(శ్రుతి రంజనీ వ్యాఖ్యను రచించాడనీ ఈ (క్రింది అవతారికా శ్లోకొలవల తెలుసోంది. 
"ర = ఠి 

స గార్హ ఫ్య చిరం స్రిత్వా 

జిత్వా సర్వ దిశః సుదీః 

సన్న్యస్యాజవి యోగీం. దో 

రామానందా శ మాథివః ॥ 

తేన లక్షీ ధరారేక్టిణ 

క్రియతే [శుతిరంజనీ 

విద్వత్క- వి ముదే గీత 

గోవింద స్యార్డ దీపికా 

నబుధ్యతే బుధైః గీత 

గోవిందస్యార్థ గౌరవం 

వ్యాఖాశ్రన శతకేనాపీ 

ఏహాయ (శుతి రంజనీమ్॥ 

(షడ్భాషా చందికౌ, పుట._15) a 
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తన (ప్రాకృత వ్యాఖ్యానానికి “షడ్భాషా చంద్రికా అని పేరుపెట్టి దానిలోవి 

సార్థకా్యన్ని (చంద్రీకాడావెన్నెల) కవితా సుందరంగా సవినయంగా నిరూపించాడు. 

తేన లక్ష్మీ ధరా ర్యేణ 

షడ్భాషా చం, దికానఘా 

పెద్వత్కం- వి చకోరాణాం 

(ప్రీతయ కియతే౭ధునా॥ (14) 

యత్నేన గచ్చతః క్యాపి 

ఆల శ్ స్రలనం నొష్టన్మవాయసః 

హసంత్యనాధవ స్తత 

సమాదధతి సజనాః॥ (1/౧ 
జ 

రాగ ద్వేష ఏహీనై 

అతి సరః పరగుణ స్పవనే 

ఏద్వత్క-విఖీ రసికై ౪ 

షడ్భాషా చందికా 'సేవ్యా॥ (20) 

అపశ బి మహా గ 

షడ్నాషా కృష రా|తిష 

సత చి క విశార్దూలాః 

షడ్భాషా చందికౌం వినా॥ (2 Ly 

ఈ చివరి కోకంలో అహంకార స్ఫూర్తిని ఆశంకింపనవసరంలేదు. ' కవితా 

చమతకతి మ్మాతమే ఉపాదేయం. అదే క వ్యుద్దిష్టంకూడా, అయిఉంటుంది. 

అహోబల పండితుడు (పతి పరిచే ఎదొనికీ (పారంభంలో శీశారామ సుతిఫరా 

లయిన శ్లోకాలను సంతరించాడు. హలంతపరిచ్చేదాదిని మూడు శోకాలు కనబడు 
౧ C7 

తున్నాయి. వాటిళో మొదటిది 

25) 
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నీకే! సుచ్చదనావృతేర్విగళనాన్మందానిల వ్యాపృతౌ 

'గుచ్చ ద్వంద్వ మతుచ్చమృచ్చతి మహాన్ పుష్పంధయో౭యం (పియే! 

పశ్యేత్యాలపతి (ప్రియే కుచభరే సాషతపా సత్వరిం 

కుర్యాణా మృదులాంశుకం సురచితం భూనందినీ పాతు నః॥ 

(కవి శిరో భూషణం, పుట__ 446) 

ఈ శ్లోకం లక్ష్మీధరుని (గంధారంభ శ్లోకాన్ని స్ఫురింపజేస్తోంది. రెండూ 
కార్లూల వ్యికీడితాలే. రెండింటా మృదులాంశుక సురచన కనబడుతోంది. 

వీసద్దం క అఈనరాఇ రహాసా ణీసాసన ణుణ్లం ఛిహో 

పువ్వం దిట్ట మహోక్తఏణ సమీ ఆ'సే అంబు  ఏక్కతలే 

పవ మల హార కుండల పహా కిమ్మిర కుప్పానఅం 

లచ్చి ధణ మండలం హవ దే ఇట్టటదాణుమ్ముహం॥ 

వి సబ్దం కృత విస్మరాతిరభసా నిశ్వాస నున్నం స్పృహా 

పూర్వం దృష్టమథోకజేన శమిత స్వేదాంబు చె చై కస్టలే 

వు. హోర కుండల (పభా కిర్మీర కూర్చాసకం 

లత్మ్యెః స్త సనమండలం భవతు తే షష్టార్డ దానోన్ముఖమ్॥ 

(షడ్భాషా చంద్రికా శ్లో. 2 ) 

(గంథా౭తంలోని పద్యాలలో అహోబల పండితుని జొద్దత్యం స స్పష్టంగా కనబడు 

తుంది. “తుష్టో భవే (దఘుపతిర్మయి సత్కృపావా నేతన్మదీయ వచనై రపి దుష 

భావై 8..." (పుట _ 634) అని తన (గంధాన్ని (శ్రీ రామాంకితం చేసినా మమకా 
రాన్నీ దానివల్ల వచ్చే అహంకారాన్నీ విడిచి'పెట్టుకోలేక పోయాడు మన ఆహోబలుడు, 

శాస్త్రాధ్యయనంవల్ల చి _త్తశుద్ది ఏర్పడి శమ పాధాన్యం పరిఢవిల్లి, రాగద్వేష విహీన 
పయన ఉదా _తత్క (పవృ _4 ప్రో పొడనసూపుతుందన డానికి మహామనీషి లక్షీ ధరుని శః 

షడ్ఫాషా చంద్రికాంత శోకమే బలీయమైన నిదర్శనం. 

వితన్నిబంధ నిర్మిత్యా 

యా పరోపకృతి _సయా। 

పృషాకపాయి రమణః 

(పీయతాం పర మేశ్వర ॥॥ 



మొదటి అనుబందం 





“అగుణవతాం సర్వహలాం సోక్లోపణ 

ఇతి చింతామణి సూూతస్యార నిరయః। 
ళ్ అ 

ఆంధ శబ్ద చింతావణౌ హలంత పరిచ్చేదే వ ధ్రమానన్య “అగణవతాం 
సర్వహలాం సోర్లోపః” ఇత్యస్య సూతస్య కవిశిరోభూషణ నామక వ్యాఖ్యానకారేణ 
ఆహోబల పండితేన వివక్షీతమ్యాతే అరే క్వీకృతే “ఆత్మన ఇమనంతానాం డా వా” 
ఇతి సూతం, “క్వచిన్మనుజ సంజ్ఞాయాం డజ్ నాంతాన్న విరీయతే" ఇతి అఆదర్వణీక_ 

ఏకృతి._వివేకోకా చ కారికా ముధా భఏిష్యతః। 

న hd ఆల ఇ అర్య శ పసి 4 ౫ ఆతః ద్వితోో ల్వే సర్యహాలాం (హసా:త్, ద్విత్వం తు చెర్హ తో 

బహులమ్” ఇతి సూత ద్వయస్య యత (పవృ తిః తత్తెంవ సులోప 

విధాయకస్య * ఆఇగుణవతా మ్” ఇత స్య ప్రకృత సూ తన్యాసి (పవృ త్తిరితి 

నియమః క ర్రవ్యః! ' 

కృతే౭స్మిన్ వియమే “భగవానుడు” “ప్రశానుడు” “ఇందజిత్తుడు” 
ఇతి రూపతయం చింతామణేః అసాధ్యం భఏష్యతి! “భగవానుడు” __“|పశానుడు” 

ఇ త్యేతయోః ప్రామాణికః (ప్రయోగః మృగ్యః। “భగవానుడు” ఇతి తు రూపం 

మార్గాంతరేణ చిన్నయ సూరిణా సాధితమేన। “ఇంద్రజిత్తుడు” ఇతి భాస్కరాదిఖిః 

కవిభిః (పయుక్రసు అవై యాకరణేషు అనేకేషు కవ్శిసయోగేషు ఏక ఏవేతి 

సారాంశః। క. 

(29th All India Oriental Conference, Poona, 1978, 

SUMMARIES OF PAPERS ; Pages 264 & 265) 

ఆంధ శ ది చింతామణిరితి ఆంధ భాషాయా ? సంస్క్ఫత భాషాయాం 

శోక రూపేణ విరచితః వ్యాకరణ (గంథకి. అస్య కర్తా మహో భారతాం। రీ కర్రా 



నన్నయ భట్టారకః (క్రీ.శ. 11) ఇతి ప్రాభిన కవి పండిత సరంపరాగతః 

అయమభ్మిపాయః. ఆధునికాః విమర్శకాస్తు తం నాంగీకుర్వంతి. కేచి త్తు ఎలకూచి 

బాల సరస్వతి నామకం (పృప్రథమ వ్యాఖ్యాన కర్తారం అస్య (గంథస్య కంర్త్శృక్వే 

నికీప ని. ఏకాధికాశీతి సంథ్యాకః ఆర్యా శ్లోకాః అస్మిన్ వంత ఇత్యస్మిన్నప్య 

భిపాయే ఆధునిక విమర్శకా నై కకంఠ్యం జగ్ముః. 

ఏకృతి వివేక ఇతి ఆన్యో౭స్యాంధ వ్యాకరణ (గంథః, చింతామణేః పరిశిష్ట 

ప్రాయః దృశ్యతే. సో౭పి సంస్కృత భాషాయాం విరచితః అనుష్లుప్ శ్లోకమయః. 

అధర్వణాచార్యః (కీ.శ. 12) అస్య క_రేతి ప్రవాదః. ఆధునికాస్తమపి నాంగీచ కః, 

ఉభయోరపి [గంథయోః క_ర్తృతా నిర్ణయ విషయే (శ్రీ మంతః అమ'రేశం రాజేశ్వర 

శర్మ మహోదయాః (రీడర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటి) (ప్రమాణమ్, వ్యాస స్యాస్య 

నెష లక్ష్య ఇతి పకృళమనుసరావః. 

అనంళరే కాలే అహోబిల పత్యుపనామకః [ప్రభంజనం నృసింహ మహోదయః 

అభినవ నన్నయ భటాారక బిరుదాంచితః ఆంధ శబ చింతామణేః సమ్మగాం వ్యాఖ్యాం 

సంస్కృత భాషాయామేవ వ్యరచయత్. వికృతి వివేక (పోకా* కారికా అపి యథా 
సంభవం స్వరీయే౭స్మిన్ వ్యాక నే అహో బలపతిః (పానియాయ, 

సంస్కృత వ్యాకరణ శాస్త్రస్య యథా పాణిని కాత్యాయన పతంజలయః 

ఆంధ వ్యాకరణ కాస్ర్రస్య నన్నయాధర్వతాహోబల పండితా స్తథేతి పండితాశ్చ 
ఏమర్శకా ఆచకథన్. ఇతి భూమికా. 

ఆంధ శబ్ద చింతావణా హ లంత పరిచ్చేదే కత్సమ రూపసాధన విషయే సంస్కృత 
హలంత శభ్లాః స'ర్వే౭పి గుణవద్దణల్వేన ఆగు ఇవదణ ల్వేన చ ద్విధా విభకా*ః. తత 

గుణవద్గణ పఠితస్య శబ్రస్య ద్వితీయెక వచనాంత తుల్యం రూపం, ఆగుణవదణ 
6. 

ల] 

పఠికన్య శబ్దస్య (పథమైక వచనాంత తుల్యం రూపం చాంధ భాషాయాం [పాతిపదికం 
స్యాదితి “గుణవద్గణో ద్వితీయైక వచన తుల్యో భవేద్వికృతా, (పథమెక వచన తుల్యం 
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సర్వత హలంతమగుణవత్పభృతి” (447) ఇతి సూత్ర ద్వయేన సూపపాదితమేవ. 
అస్య శబ్రస్య అస్మిన్నేవ గణే పాఠః ఇతి నో౭పి నిరయో౭ "సి, కింతు, [పథమెక 

© రా — చనా 

వచన తుల్య రూపస్య (ప్రాతిపదికత్వాంగీకారే తత్సమం రూపం యది సిద్దం భఎష్యతి 

తరి తస్య శబన్య అగుణవదణే పాఠః ఏవమేవ గుణవదణే౭పి పాఠో నిరేయ ఇతి కు 
లూ oO a a | > 

ఉరరీకృత మేవ ఆంధ వ్యాకరణ పారీణై 8. తథాపి మకుప పత్యయాంత సి శ బ్రనహ్ట 

గుణవదణ ఎవ పాఠః. మ'పబరకి ప్రకకయాంతరాంతస్య తు శబస్య “కరిన్' 

ఇత్యాదే? అగుణవద్గణ ఏవ పాఠః ఇతి వివేకః. అన్యథా “గుణవదణ' ఇతి మతుబంత 

నిరేశః అర్హ రహాతః భఏష్యతి. అస్తు నామ. ఇదానీం తావత్ (పథమైక వచన 

తుల్య రూపాత్ ప్రాతిపదికాత్ తత్సమ రూప విష్ప తి విషయే “అగుణవతాం 

సర్వహలాం సోర్దాపః” ఇతి చింతామణి సూతస్య (పవృ తిః కె దృశీ ఇతి 

విచార్యతే౭త. 

మరుత్, జలముక్ ఇత్యాదయః హలంతాశ్ళబాః పేథమైక వచనాంత 

తుల్యాః (పాతిపదికాః భవంతి. తుల్య శ్వ వ్యవహారణ సంస్కృత భాషాయాం 

ఏతేషాం యక్సదత్వం, (పథమెక వచన బోశకతా శ క్రిమ త్వం చ తద్యకత నివార్యత 

ఇతి అకరానుపూర్వి మ్మాతస్య ప్రాతిపదికత్వమ్ అంగ్నీ క్రియతే. “ద్విక్యో తే 

సర్వహలాం (హన్వాత్ * (44/) ఇత్యనేన స్కూ తేణ పూర్వోక్త (పాతిపదికస్య 

ఆంత్యహాలః ద్వి త్వె ఉ_ల్రేచ కే అనంతరం సంస్కృత సం పదాయానుసారేణ 

పదత్వ సిద్ధ్యర్థం సు పత్యయే వివషీ తే “మరుత్తు + సు' ఇత్యవస్తాయాం 'అగుణ 

వతాం సర్వహలాం సోర్టోవఃి (445) ఇత్యనేన స్మూతేణ సోర్లో పే మరుత్తు, 

జలముక్కు_ ఇత్యాదీని (ప్రయోగార్లాణి పదాని స్యుః. ఏవమేవేతర విభ క్రిమ చ. 

వాక్, స్వరాట్ ఇతాళ్టీదిషు “ద్విత్వం త్తు దీర్గ తో బహుళమ్' ఇతి సూ త్రేణ ద్విత్వస్య 

వై కల్పికత్వే౭పి ఉత్త్వస్య తు నిత్యత్వన వాకు--వాక్కు, స్వరాటు --న్వరాట్టు 

ఇతి ద్వైెరూప్యం సిద్ద్యతి. 
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ఏవం చ కవి శిరో భూషణ నామక వ్యాఖ్యాన కృతా అహోబల పండితేన 

“అగుణవతాం సర్వహలాం సోర్లా పః (448) ఇకరస్య స్మూతస్య అయమర్లో 

ఏవచీతః__ 

“గుణవదణ వ్యతిరికానాం మహతామమహతాం శ బ్రానాం సోరోపః స్యాత్,” 
0 ee 1. 

(445) 

అస్మిన్ వశాలే౭గ వివక్షితే సతి “ఆక్కన ఇమనంతానాం డా వా” (449) 

ఇతి డా విధానం వ్యర్హమేవ భవిష్యతి. కథమితిచేత్ .ఆత్మన్ శబ్దస్య అగుణ 

వద్గణత్వేన (పథము మెక వచనాంత తుల్య రూపస్య “ఆత్మా” ఇత్య స్య స్పంలింగ (పాతి 

పదికత్వే “దిర్హాణాం (హన్వః న్యాత్” (344) ఇత్యంత్యదిర్హ స్య (హస్వే అనంతరం 

పదత్వ సిద్య్యర్హం స్ముపత్యయ ఏవకీ తే ఆత్మ +సు ఇత్యవస్తాయాం “ ఆగుణవతా౦_” 

_ ఇత్యాది (ప్రకృత సూ (తేణ సుపతయస్య లోపే “అత్మ” ఇతి పదం స్యాత్. ఏవమేవ 

గరిమ ఇత్యాదిన్యఫీమనిజంతాని. 

ప్రత్యయే కృతే యాని రూపాణి ఆత్మ, లఘిమ, గరిమ ఇత్యాదీని 

సిద్ద్యంతి తాన్యేవ రూపాణి డా (ప్రత్యయ విధానేన వినాపి సిద్ధ్యంతీతి సూూత్రమ్ ఇదం 

డా. ప్రత్యయ విధాయకం వ్యర్గమేన భవిష్యతి. 'ఆత్మముి ఇత్యాదీనాం సిద్ధ్యర్హం, 

డా(పత్యయ విధాన స్త్రీ సమతా కథనాదికేన అనేన (ప్మకియా గౌరవేణ వినా, 

సు పత్యయస్య లోప వె కల్పికతా కథనమెవాలం భవిష్యతి. 

సతి సుపత్యయే ఖలు మువరకో వొ డుజ్వర కో వా ఆదేశః స్యాత్. అతః 
డఫ జరి 

వినా డా ప్రత్యయ విధానాత్ స్ముపత్యయస్య లోప వె కల్పికతా విధాన ఏవ 

లాఘవశ్ళ లభిషర్టతి. 

అతః అగుణవతామితారిదేశ సూతస్య యః కో౭ప్యర నియమః క ర్రవ్యః, 
యు 

ద్విత్వో తే సల్వవాలా౦ (హన్వాత్, ద్విత్వం తు దర్భ తో బహుళమ్ు” ఇతి సూత్ర 

ద్వయున యత ఉ తం తతె9వ “అగుణవతాం సర్వహలాం సోర్లోపః” ఇత్యస్య 
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సూట్రస్య సులోప విధాయకస్య ్రవృ శ్రీః, నాన త్ర--ఇతీత్వర్ణ వీయమః క_ర్తవ్యః. 

త ర్ ఆత్మా, లఘిమా, గరిమా ఇత్యాదిభ్యః (పొతిపదికేభ్యః "ఆత్మన ఇమనంతానాం 

డా వా" ఇత్యనేన ఏవకికస్య డా (పత్యయస్వ చ్ (పత్యయ తుల్య త్వేన “అనుతాం 

స్రీయాం సమానాం సర్వస్య ప్రీశమస్య చ సులోపః” ఇత్యనేనై వ సులోపః సిద్ధక్టతి, 

డా (ప్రత్యయస్య వై కల్పికత్వేన తదభావే ఆత్మా+సు, లఘిమా +సు, గరిమా +సు 

ఇత్యాదిష్యవస్తాసు ఉత్స్వాంతత్వం నా ప్రీ? కృత్వా అగుణవతామిక్యాదినా |పకృత 

స్మూతేణ స్ముపత్య్మ్యయస్య న లోపస్పిద్ధ్వతి. అతః స్ముపత్యయన్య స్టానే మహదమహ 

ద్వివతెమనుశృత్య డుజి మవర్దకే చ ఆళ్ముండు.__ఆత్మము గరిముండు...గరిమము- 

ఇతాశ్టిదీని పదాని సిద్ద్యంతి. ఏవంచ ఆత్మ ..-ఆత్ముండు._._ఆత్మము, గరిమ... 

గరిము6డ.-గరిమము ఇత్యాదికం రూవ్యతయ మిషం సిద్ధ్వతి. 

“సాంతాదవయః (ప్రభృతేః స్తోపః” (452) ఇత్యనేన _ప్రాతివదికాంతస్య 

నకారస్య ఉత విసర్షస్య లోపే మనశాస్సు (ప్రచేత+సు ఇత్యాదిషు స్టలేమ చ అనేనై న 

ఆర్షకల్పనేన “అగుణవతాం సర్వహలాం సోర్లోవః” ఇత్యస్య స్యూత్రస్య ప్రవృశ్తిః 

నివార్యత ఇతి మనము, (వచేతు(డు ఇత్యాదీని రూపాణి సాధితాని భవ నీ. అతః 

అర్హ కల్ప నే౭స్మిన్ చింతామణి కర్తురపి సమ్మతిర స్తీకి (ప్రతిభాతి. 

వికృతి వివేక కారస్య అధర్వణాచార్యస్వాసి అర్హో౭యమిష్ట ఏవ. అన్యధా 

“క్వచిన్మనుజ సంజ్ఞాయాం డుజ్ నాంతాన్న విదీయతే” ఇతి కారికేయం వ్యర్ణా 

భవిష్యతి, “విగమ శర్మా+సు” ఇత్య(త “దీర్హాణాం (హస్వఃస్యాత్' ఇతి (హస్వే 

విగమ శర్మ+సు ఇతి జాతే ఆగుణవతామిశ్యనేనైవ స్నుప్రత్యయస్య లోపే కృతే, 

విభ క్తి నిమిళ్తతాయా అభావేన మహతో౭త ఉద్విభక' ఇత్యనేన ఉ_త్హ్వమపి 

న భవతీతి నిగమశర్మ, సుశర్మ ఇతాగాద యో౭పి అధర్వణ వచనాద్వినైవ నుసాధితాః 

స్యుః. అతః సువత్యయన్య స్థానే డుజ్వర్గ క నిషేధం (వవచతః అధర్వణాచార్య 

వరగిసాస్టిపి ఉపరి వియమితో౭యమర్థః ఇష్ట ఏవేతి రాద్ధాంతః. 

అత ఏవ పరమ (ప్రామాణికః వైయాకరణః చిన్నయసూరి మహోదయ! 

కీయే బాలవ్యాకరణే “ఇగ్గారాయగంతంబుల (ప్రథమైకవచనంబునకు లోపంబగు” 
లు ౧ = 

26 



అస్మీన్సృత్య స్టే నియమితే పూర్వోక్టదీశా సూత్ర కారికాది వై యర్వ్య్యం నివార్యత 
థి ఆలీ = ($ 

ఇతి మహాన్ (ప్రమోద ఏవ. కింతు హనుమాను6డు-._భగవానుండు, |పశాను(డు, 

ఇం్యద్రజిత్తుండు ఇత్యాధునికాని రూపాణ్యసాధూని భవ ఎన్టీ. 

సర్వలక్షణ సం|గహ కారేణ కూచిమంచి తిమ్మ కవినా (డీ: శ 17) 

ఏవము కం 

కం! హనుమద్భగవత్సదములు 

పనివడి హానుమంతు(6డన6(6గ భగవంతుడనన్ 

హనుమాను(డు భగవానుడు 

ననుచు(బియోగింవ(జెల్లు నంబరవసనా! . (1-20, 

నీ! జిత్సదంబునకింద జి త్తీంద్రజి తుండు... (1-21) 

“భగవానుండు_,పళానుండు” ఇల్యేతయోః (పామాణీకః (ప్రయోగః మృగ్యః, 

తథాపి “భగవాను(డు' ఇతి తు రూపం చిన్నయ సూరిణా బాలవ్యాకరణే సుసాధితమేవ 
మార్షాంఠ రేణు, “ఇంద్రజిక్తుండ్తు” ఇత్యస్యు రంగనాధ, భాస్కర, మొళ్లి 

రామాయణేషు బహవః (పయోగాః దృశన్టంతే, అవై యాకరణేషు అనేశేషు (పయోగేమ 

ఆయమష్వే క ఏవేతి విరమామి. 



రెండవ అనుబందం 





నదిసుతేతి నన్నయో క్ర (పొౌకృతీయా 
ఫ్ర 

Paper submitted to Prakrit & Jainism Session of 30th A.IO.C. 

SANTINIKETAN. 1980 

వ్యాస మహాభారతమ్ ఆంధీ చకార 'సస్వేచ్చయా ఆదికఏిః నన్నయ భట్టార కః" 

(11. (క్రీ. శ్ర. తస్మిన్ _గంధే వర్తమానన్య ప్రయోగ ద్వయన్య సాధుతా సంపాదన 

విషయే ఆంధ శద చింతామ ణ్యాఖ్యస్య ఆం|ధ వ్యాకర ణస్య వ్యాక్యాతా అహోబల 

పండితశి (కీ. శ 17) మార్షిమేకమన్వసరత్ . తస్మిన్ మా? సామీభీన్యమ్ అపశ్వతా 

మయా (పాక్ళత వ్యాకరణ సం పదాయమనుసృత్య తస్య విలక్షణస్య (ప్రయోగ 

ద్వయస్య నాధుతా (ప్రతిపాద్య తే. 

“*-నదిసుత గురు కర్త శల్య నాగపురీశుల్, (1-1_69)" “యమునా 

నది తుంగ తరంగ సంగతావిల శిశిర స్టలాంతర వినిర్మిత విర్మల హర్మ్య 'రేఖలన్” 

(1-8_232) ఇతి హీ ఆదికవేః నన్నయ భట్టార కస్య విలతీణమ్ (ప్రయోగ ద్వయమ్. 

అక నదీ శబ్దస్య _ఈకారా_న్హ స్తీలింగత్వాత్ నదీసుత..నదీతుంగ ఇతి 

భవితవ్యే నదిసుత ఇతి, నదితుంగ ఇతి చ (హన్వసహితః (ప్రయోగః న సాధు! 

పాణిసీయ సం పదాయమనుసృత్య. 

ఆంధ వె యాకరణాస్తు సమాసస్య సాంస్కృతిక ఆచ్చిక మశ భేదాత్ 

తె9విధ్యం (పత్యపాదయన్ . తత్ర చ సాంస్కృృతికస్య సమాసస్య పునః 

ద్వ్వైవిధ్యమూచు!ః 

సంస్కృత వ్యాక థి ణో క్ర లక్షణ మనుసృత్య సంస్కృత భాషాయామేవ 

సమాసం కృత్వా యథావనరమ్ తద_న్ర విధీంశ్చ కృత్వా పరిణిప్పితస్య తస్య సమ స్త 

వదస్య ఆంధ విభ క్తి చిహ్నితక్వేన ఆంధ్ర కావ్యేషు యది (ప్రయోగః కియతే నః 

సిద్ద సాంస్కృతిక ః. 

సంస్కృత శ బాన్ యథార్హ మ్ ఆంధ విభ క్తి _పత్యయ చిహ్నాతాన్ కృత్వా 

(వత్వేకమ్ తత్సమ త్వేన న్వీకృత్య ఆంధ్ర వ్యాకరణో క్త లకీణమనుసృత్య యది 

సమాసః క్రియతే సః సాధ్యసాంస్కృతికః స్యాదితి చ నియమః. 

సాధ్య సాంస్కృతికేమ సమాసేషు అనేకాక్షరవకామ్ సంస్కృత (ప్రాతిపది 

కానాస్ అంతే దీరాణామ్ (హస్వః స్యాత్ పార కేన తత్సమత్వాంగీకారాతీ యథా 
ఇ య 



లక్ష్మీ వల్హభు(డు._కౌంత ముఖము ఇత్యాదయః. అత్ర పూర్వపదస్య సాక్షొదు తర 

సదేన అన్వయః స్యాత్. అతః అనయోః ప్రాగు క్రయోః నన్నయార్యేణ ఉపయు _కయ్యో 
సమాసయోః సాధ్య నొంస్కృృతికత్వమ్ అన్యయావరో ధాత్ న న్యాదితి ఆత 

దీర్చ స్య (హస్వత్వం న ఆంధ వ్యాకరణ సాధ్యమ్. 

సిద్ద సాంస్కృృతికేషు సమా 'సేసషు సంస్కృత వ్యాకరణ లకణమంతరా 

అను ళరస్య అవయవస్యు ఆంతే వ రమానస్య దీర స్య (హస్వః న కదాపి స్యాత్ + 

ఏవం చ నన్నయ భట్టారకస్య ప్రయోగ ద్వయే౭స్మిన్ సిద్ధ సాంస్కృ తికయోః 
సమాసయోః మధ్యే నదీశబ్దన్య దీర్గ స్య (హస్వః న పాణినీయః నాపి ఆంధ వ్యాకరణ 
సమ్మతళ్చ,. 

న చాత్ర “జ్యాపోః సంజ్ఞా ఛందసోకః బహులమ్” (6_3..63) ఇతి 

పాణినీయం సూూత్రమ నుసృత్య నదీశబస్య (హస్వు, సంజ్ఞాత్వాభావాత్ అచ్చాంద సత్వాచ్చ= 

“విక్యో దూతికృత మార్గ దర్శనః__” (19_23 ఇతి రఘువంశ శ్లోక 

వ్యాఖ్యానే మల్లి నాధః “జ్యాపోరితి బహుల గహణాత్ (హస్వ ఇతి వలభః” ఇతి 

అవోచత్ . కింతు తాదృశస్య వచనస్య వైయాకరణ సమ్మతిః మృగ్యా, మల్లి నాధస్యాపి 
సమ్మతిః నా స్తీతి కథయతి పరాభిపాయ కథనమేవ, 

అహోబల సండితస్తు అత సుదిర్హాం చర్చాం కృత్వా అస్య ప్రయోగ ద్వయస్య 
నాధుతా సంపాదనారమ్, అంతత; “ హస్యో దీర సృమా సే౭పి క్యచినిపః 

థి యె శం ణి 

(పయోగతః” ఇతి వికృతి వివేకోకాం కారికాముదాజహార. (కవిశిరోభూషణమ్...345) 

కింతు అస్య ఏకృతివివేకస్య క రృతావిషయే ఆ స్తికావిషయే చ విమర్శకేషు 
సంతి బహవః సందేహాః. ఆహోబల' పండిత ఏవ యథావసరం కారికౌః వఏిరచ్య 

(పామాణికతా సిద్ధ్యర్హమ్ అధర్వణార్యః క _ర్టేతి వ్యాజ రి రేతి కేషాంచిత్ పరిశో ధకానాం 
రాద్దాంతః, 

అస్తునామ అహోబల పండితో క్ర దిశా అధర్వణ క్ర ర్భృక్క వికృతి వివేకాఖ్యః 

(గంథం, త స్మింశ్చ ఇయం కొరికా. 



కీంతు నన్నయ భట్టారకన్య _వయోగ ద్వయే౭స్మిన్ (ప్రాకృత భాషా సంప 
దాయస్య (పభావః సుస్పష్టం (పకిభాతి, 

ప్రాకృత భాషాయాం సంస్కృత సమాన మధ్యగస్యాసి దీర్హ న్య (హన్వ 
సతీ? సుపసిద్దా, 
Db © 

వరరుచి విరచితే (4_6. కీ. శ) (పాకృత (పకాశే నర్తమానస్య “సంధా 
వచామగ్గోవ విశేషా బహులమ్" (4-1_౪జ్లోవ విశేషా ఇతి పాఠాంతరమ్్ ఇళ్యస్య 
సూూతస్య వ్యాఖ్యానావసర [పాకృత మంజర్యాం కాత్యాయశేన (46, (క్రీ శ 
ఏవము క్రమ్-__ 

పరకో౭సతీ నంయోగే 

పూర్వస్య (హస్వతా క్వచిత్ 

నదీజలమ్ ణఇజలమ్ 

తద్భవేద్వా ఇర జలము! ఇతి (పుట._51) 

భామహ కృతాయాం మనోరమాఖ్యాయాం వ్యాఖ్యాయాం చాత్ర వ్ల 
“అజ్విశేషాసావళ్ —జఉణ అడమ్.---జఉ ణా అడహ్., 

అక బహుళ (గహణాత్ “ణా” ఇత్యత (హస్వత్వం వికల్పేన. 
ఇఇ సోకో__ఆఈ సోతో. (హ్రస్వ వికల్పః” (పుటర1) ఇత్యుపా త్రహ్, 
(పొకృత చం దికాయామసి శేష కృషేన |ప్రతిపాదిళమ్ యథా... 

*డ్డిబ్ర (హస్వా పమాసె౭చామ్ 
యు 

సంధిర్వా పదయోః క్వచిత్ 

తె దాత్త్యాదేర నాసవర్తె య్యోః 

వోద్క్భృ తే క్వచిచ్చ లుక్ । (1.18, పుట-శ్రే 

దీర స్య (హస్వః. ణీఅంబ సిలకలిఆ వీఇ మాలస్ప. (నితంబ శిలా సలితి వీచి 
యె ఖ pt 

మాలస్య క్యచిద్యా_.జఉ ణ జలము_జఉకా జలమ్. (యమునా జలమ్ | కెఇ సో తమ్. 

జఈ సో తమ్. (నదీ (స్రోతణ బహు ముహమ్-బహూ ముహమ్. (-ధూముఖ 

గౌర హరహ్_గౌరీ హరమ్, (గర్ గృహము. (1-158-1) ఇచిచ తేనైవ ర్భితా వృ త్తిః. 

xi 



తుంటి షా ఇడ ర్త ఇ 
నన్నయ భటారకొత్ ల గా లక్షీ ధరశ్చ (16. కీ శ్ర 

షడ్భాషా చంద్రికాయామ్ “దిహౌ విథస్సె (1-1-15) ఇతి వాల్మీకి | తివి కమ 

స్నూతస్య వ్యాఖ్యానానసరే_-- 

“ఏవం సమాసెషు సరఇత దీర [హస్వయోః 
యు యె 

వ్యత్యయో౭నుసంధేయః ” 

ఇత్యుకౌ్య్య “ణఇ గామో---ణఇ గామో_ ఇఈ గామో” (నది (గామ ఇత్యుధా 

హరణం చ (పాదాత్. (పుట...46, 47) 

ఉద్హృతేష (పొకృత వ్యాకరణ గంథెపు నది శ బస్ దర్భ స్య (హస్యః 

వె కల్పికత్వేన సర్వత్ర దరీదృశ్యతే. 

అతః ఆముమేన సుప్రసిద్దమ్ ప్రాకృత భాషా సం పదాయమనుసృత్య నన్నయ 
భట్లారకః సిద్ద సాంస్కృతిక సమాస మధ్యె౭పి సదీశ బస్య దీర్భసక్ట |ప్రూస్వళ్వమ్ 

(పాయు క్లే్యతి వక్తుం శక్యతే. నన్నయార్య్య తస్య సహాయక, మ్మిత్రమ్, నారాయణ 

భట్టశ్చ సంస్కృత భాషాయామిన (పాకృత భాషాయామపి పండితావితి విదితచరమేవ. 

నందమపూడి శాసనే నన్నయార్యః నారాయణ భట్ట ముద్దిశ్య “సంస్కృత కర్ణాట 

పె శాచికాంధ భాషాసు కవిరాజ శేఖర ఇతి _ప్రధితః” ఇత్యరచయత్ 

ఆనయోః [పయోగయోః అపాణినీయత్వేన అసాధుతాం మన్యమానాః కేచన 

ము దాపకాః “పది దినములయిదు (పొదులు---” (1-1-69) ఇత్యాదికం (పథమం 
ఎ 

పద్యం విసృజ్య, ద్వితీయే “యమునా (హద తుంగ” ఇతి పాఠాంతరం చాకల్పయన్ 

కింతు ఆనయోర ఏతా విషయే అహోబల సండికో క్రిః బహుషు (ప్రత్యంత రేషు 

విద్యమానా చ (హనస్వపాఠకొ (ప్రమాణమిత్యలమ్, 

ఛందో౭నురోధాత్ (హన్వీచకార ఆదికవిరితి వక్తుం నాహం పారయామి 

ఆంధ భాషాయాః ద్వితీయ (ప్రకృతిత్వేన (పాకృతభాషా మంగీచ్శకు రాం 

వ్యాకర్హారః కేచన. “ఆద్య (ప్రకృతిః (ప్రకృతిశ్చాదేకే ఏషా తయోర్భపేద్వికృతిః” 

ఇతి ఆంధ శబ్ద చింతామణి. అపి చ “అనుక్త మన్యశ బ్రానుశాసనవత్ ” ఇతి 

నియమమనుసృత్య యథావసరమ్ తత్ర తత్ర “సానునాసికోచ్చారం జిత్” ఇతా్టీదీన్ 

ప్రాకృత వ్యాకరణ సం|ప్రదాయాంళ్చ అనుస(సుః. అతః అనయోః (ప్రయోగయోః 

సాధుతా సంపాదన విషయే (పాకృ్ళత వ్యాకరణ సంపదాయ ముద్దాటయన్ 

న సాహసికో భవామి, 

X11 



ఉపయుక - అతిముఖ్య - (గంథనూచిక 

పొణీనిః 

శంక రాచార్యః 

శాకటాయనః 

కాశ కృత RY 

శర్వ సర్మా 

దేవ నందీ (జై నేందః 

తీ త్రిరిః (0) 

అమరసింహః 

సాగోజి భట్టః 

పాణీనిః (పింగలక) ? 

21) 

షు 
ఖ్ 

ఖ్ 

నంవ్కుతం 

అషాధ్యాయీ 

నిరయనాగర._బొంబొయి__ 1954 
వూ 

ఉపవిషద్భాస ము 

హూరిరఘునాధ భాగవతః, అ'షేకర్ అండ్ కో, 

పూనా_1927, ద్వితీయ ముదణం. 

సూర్యకాంతః, ఢిల్లీ ___1970 

కాశ కృత్చ్న వ్యాకరణము 

యధిషిర మెమాంనక్, వారాణనీ, ఏ.నం, 2022 
a 

కాంత వ్యాక రణమ్ 

భావసేన రూసమాలా నహితిహ్, 

వీరపు స్తక భండార్, జయపూర్. వీ.వి.నం. 2451 

జె నేంద వ్యాకరణమ్ 

ఆభయనంది మహావృ త్రి సపాతమీ, 
ఇ.జే. లాజరస్ అండ్ కో, బెనారస్_1918. 

తె తిరీయ (పాతిశా ఖక్టిమ్ 

ఏసియాటిక్ సొసై టి. కలక త్రా-18/2. 

నామలింగానుశాసనమ్ (అమరకోశ క్ర 

రామాశ్రమీ సహితము, చెఖాంబ..19/0 

పరిభాషేందుశేఖర॥ (1) 

భండార గాల్ _పూనా._1096+, 

పాణిసీయ శిక్ష 

మన్మోహన్ ఘోష్_..కలకతా...1938. 



49 వరరుచి! (ప్రాకృత _పకాశః 
భామహా మనోరమా సహితః 

చౌఖాంబా_195 2. 

కాజ్సాయన।ః : (సాకృత మంజరీ 

ముకుంద శర్మ, నిరయ నొగర-1959, 

చండః : పే, (వొకృత లక్షణము 

"రేవతీ కొంత భట్టాచార్యః _కలకత్తా...1923,. 

2. ((పాకృత కల్పతరోః అనుబంధః_3) 

శేష కృష్ణః ౩ (పొకృక చందికా 

పభాకర రూ భారతీయ విద్యా (పకౌశన్, 

వారణా క్రీ. 1969. 

మార్క_ండేయః ; (వొకృత సర్వస్వమ్ 

(గ్రంథ (పదరి నీ-_విళాఖపట్టణం..1890. 

రామ శర్మా : (సొకృత కల్పతరుః 

మన్ మోహన్ ఘోష్, ఏసియాటిక్ సొపైటీీ 

కలకతా__-1954, 

(తీవ్నికమ . డేవః * (పొకృత వ్యాకరణ వృ_త్రిః 

జగన్నాథ శాస్త్రీ, చౌఖొంబ. సం_] 

లంకేశ్వరః - (పొక్ళత కామదేనుః 

.(అనుబంధః-2, (పొక్ళత కల్పతరుః) 

సీంహారాజకి : (పాకృత రూపావతార $ 

ఇ. హల్ట్ జ్...కలకతా-1909. 

పురుషో తమ దేవః * ప్రాకృతానుశాసనమ్ 

(అనుబంధ __ 1, (పాక్ళత కల్చతరుః) 

భ ర్భహరిః ; వాక్యపదీయమ్ 

కె. ఏ. అభయంకర్ _పూనా..1965 

Xiv 



పతంజలి? 

లక్ముణాచార్యః 

Tt నం గహాః 

కారా యనః 

లక్ష్మీ ధరః 

అడు కేశ్వర శతపధీ శర్మా 

అనుభూతి స్వరూపః 

ఏశ్వనాథ కవిరాజః 

భటోజి దీకీతః 

హేమ చందః 

$+ 

4+ 

++ 

వ్యాక రణ మహా భాష్య (3) 

కై యట (పదీప, నాగేశక క్ ద్యోత సహిత, 

మోతీలాల్ బనారశీ దాస్._ఢిల్లి _1967. 

ళ్ ది కల్పి (దుమః 

మోతీలాల్ బెనారశీ దాస్_ఢిల్లీ _.1961. 

శారదా తిలకమ్ (నారదా 

చౌ భాందబ...1934. 

(బిహ్ఫు శిషణాం సం గహః 

యుగల కిశోర వ్యాసః, 

(వజ పి, దాస్ అండ్ కో_బనారస్--15863. 

శుక యజుః (పొతిశాఖ్యమ్ 

(వజ పీ, దాస్ అండ్కో_బినారస్- 1రిరిరి. 

షడ్భాషా చం దికౌ 

కమలా శంకర [పాణ శంకర (తి వేదీ, 

నిర్ణయనాగర_బొంబాయి._1916 

సంస్కృత వర్ణానాం స్యరూవం సముత్స _త్రిశ స్ 

విష పియా శతపధీ__ పూరీ. 1980. 

నారస్వత వ్యాకర ణమ (సిద్దాంత చందదిక్రా 
అ 

చౌ థభాంబా-వారాణకీ -1956. 

సాహిత్య దర్పణః 

మోతీలాల్ బెనారకీ దాస్-1956, 

(వై యాకరణ) సిద్దాంత కౌముదీ (4) 

బాలమనోరమా సపొఠా, చౌఖాంది.వి సం. 2034 

సిదహేివు శబానుశాననమ్ (హైమమ్స్ 
© a] (= 

సి,ఎట్ , వైద్య-సంగ్రి._1926. 
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సదానందః 

చండీ దేవ శర్మా 

చిన బొమ్మ భూపాలః | 

అప్పయ్య దీక్షిత 

బాల సర స్వతీ; ఏలకూచి 

యుధిస్పిర మీమాంసక్ 

అధర్వణాచార్యుడు (2 

అప్సకవి, కాకునూరి 

వేంకటకవి, గణపవరపు 

+4 

ee = 

(వాత [సతులు 

(పొకృత చందదికొ (ఎమ్. ఎస్. 866) 

డా॥ ఏ.ఎస్.3. లె (బరీ, 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం, వా లేరు. 

ప్రాకృత దీపికా (ఎమ్. ఎస్. 1076) 

డా॥ ఏ ఎస్. కె. లె (బరీ, 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం, వా లెరు. 

(పాక్ళత మణీ గీపశి (ఎమ్.ఎస్, 1250) 

డా॥ వి.ఎస్.కె. లై(బర్కీ ఆం. వి. వౌ లేరు. 

షడ్భాషా వివరణము (టి. ఆర్ 451) 

అడయార్ లె బరీ, మదాసు. 

హిందీ 

సంస్కృత వ్యాకరణ శాస్త్రి కా ఇతీహాస్ (3 

రామ్లాల్ కపూర్ (ట్రస్ట్, 

సోనీపట్ (హర్యాన్సా__వి.సం. 2020. 

తెలుగు 

ఆధర్యణ కారికావళి (వికృతి ఏవేకము) 

కవిజనమండన సహితము, వావిళ్ల పతి-1855, 

అప్పకవీయము 

వావిళ్ల (పతి __ 1934. 

ఆంధ కౌముది 

ఆం|ధ సాహిత్య సరిషత్సతికలు, 

సంపుట౦_23 సంచికలు._2,34, 
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కేతన, మూలఘటిక : ఆంధ భాషా భూషణము (ఆం.భా.భ్యూ 

వావిళ్ల |వతి...1949. 

వేంకట నరసప్ప, శే ఏ; ఆంధ లీలావతి_గణీత రిత్నాకరము 

(బిటానియా ముదాకరశాల్క, మదనపల్లె...1926. 

ఆంధ వ్యాకరణము 

వావిళ్ల (ప్రతి-1916. 

రాజేశ్వర శర్మ, అమరేశం ; ఆంధ వ్యాకరణ వికాసము (2) 

(పాచ్య విదాక్టిపరిషత్, కామా రెడ్డి_197/3, 1976 

చిన నీతారామస్వామ్ వ ఆంధ వ్యాకరణ సంహితా సరస్వము (2) 

శాన్త్రీనజ్ష్రల వాళ్టి. సం. స. 

ఆంధ విశ్వకళాపరిషత్, వా ల్రేరు_1951. 

నన్నయ భట్టారకుడు (2) వ ఆంధ శద్ది చింతామణి 

వావిళ్ల పతి. 1956, 

వెంకయ్య, తా. 
+9 

రంగకవి, కస్తూరి * అనంద రంగరాట్బందము, 

వావిళ్ల పతి-...1922. 

రామళాన్త్రి, పారనంది వ ఉద్యోతివి (ఆం శ.చిం.వ్యాఖ్యఎ) 

కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు మ|దాసు..1923. 

భె రవ కవి * కవి గజాంకుశము 

వావిళ్ల (పతి 1950. 

భీమకవి వేములవాడ /రేచన + కవిజన్నాశయము 
ఆంధ సాహిత 5 పరిషత్సతి...1959. 

అహోబల పండితుడు ఏ; కవి శిరో భూషణమ్ 

ఆంధ రచయితల సంఘము 

"హైదరాబాదు...1955. 

ఆరుణాచల శాస్త్రీ, ఆకెళ్ళ వ కఎశిరోభూషణ వివృతి 

విజయనగరం, కొవ్వూరు, 

గుంటూరు... 1972. 
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సూరకవి అడిదము 

పెద్దన, విన్నకోట 

ఆర్ముగం పిశ్రయి, తాళ్ళూరు 

చిన నీతారామస్వామిళాన్త్రి, 

వజ అ 
యి 

అనంతామాత్యుడు 

వేంకట రమణళాన్త్రి, వేదం 

గురుమూ ర్లిశాస్త్రీ, రావిపాటి 

పురుషో త్రం, బొడ్డుపల్లి 

నీతారామాచార్యులు, 

దిహుజనపలి 
oa 

సూరయ్య, దేవినేని 

+6 

కవి సంశయ విచ్చేదము 

హావిళ్ల (సతి... 1925. 

కావ్యాలంకార చూడామణి 

చం దికా పెస్, 

చెన్న పురి...1936. 

కుమార దేవ పండితీయము ((హౌ.వ్యా.వివరణ) 

వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రీ అండ్ (బ్రిదర్సు, ' 

మ దాసు 1947. 

చింతామణి విషయ పరిశోధనము 

కాకినాడ...193?. 

ఛందో దర్పణము 

వావిళ్ల (పతి... 1956, 

తెలుగు లఘు వ్యాకరణము 

వావిళ్ల అండ్ కో, 

మ(దాసు..1915. 

తెలుగు వౌక్టకరణము 

వావిళ్ల (పతి, 

మ(దాసు.1951 

తెలుగు వ్యాకరణ ఏికాసము (2) 

గుంటూరు __ 1969, 

(తిలింగ లక్షణ శేషము 

((పౌఢ వ్యాక రణము) 

వావిళ్ల ప్రతి, 

మ దాసు..1952. 

దివ్య (ప్రభా వివరణ 
(ఆంధ భాషా భూషణము 

కళా కృష్ణుల కావ్యమాల_ 2, 

1953. 

XVITi 



గణపతీకాన్తీ, చర్ల 

శీతారామశళాస్త్రీ, వుదూరి 

చిన్నయసూరి, పరవస్తు 

పట్లాభిరామశా స్రీ, వేదము 

చిన్నయసూరి, వరవస్తు 

చిన నీతారామస్యామి శాస్ర్తీ, 

పజ ల 
య 

వేంకటరామళాన్త కల్లూరి 

బాంనరన్య్వతి, ఎలకూచి 

రామకృషయ్య, కోరాడ 

రామమూర్తి, ధర్మాల 

చిత్రకవి పెద్దన 

వేంకట నృసింహ 

అప్పారావు, కే. 

చిన క్రీశారామస్వామిశొస్ర్రి, 

నజ ఆ 
ళు 

ణ్ 

చ 

నారాయణీయాం[ధ వ్యాకరణము 

లలితా! పెస్, 

“హెదరాబాదు- 1969 

(ప్రశ్నో తరాంధ వ్యాకరణము, 

వాబళ ప్రతి 

మ్మదాసు_195 1. 

పద్యార్శధ వ్యాకరణము 

పట్టాభిరామ సండితీయము (ఆంధ వ్యాకరణము) 

వాళ్ళ వతి_1951. 

బాలవ్యాకరణము (బౌ.వ్యా.) 

వావిళ్ల | సతి.._1952. 

బాల వ్యాకర ణో ద్యోతము 

ఆంధ. సొ. అకాడమి... హెదరాబాదు- 1977. 

బాల వాకరణ గుప్తార్త ,వకాళిక 

బాల నరన్వతీయము, 

వావిళ్ల (వతులు___ 1932, 1963. 

భాషా చార్మితిక వ్యానములు 

కోరాడ నాగేశ్వరరాపు, మృదాసు-19?1. 

మృదంగ తత్వము 

సరస్వతీ సవర్ (పెస్-రాజమండ్రి..1966. 

లక్షణ సార సరగహము 

ఆంధ్ర సాహిత్య పరిష్మత్వకాళశితము,. 

కాకినాడ 1940. 

వ్యాసపీఠము 

కొవ్వూరు. 1974. 

వ్యాకరణ పద కోశము 

తెలుగు అకాడమీ... హైదరాబాద్ 19? , 

వె యాకరణ పారిజాతము 

ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్_.వా లేరు... 1! ష్, 
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చీన్నయసూరి, పరవస్తు స శబ్ద లక్షీణ సం గహము 

పొన్నూరు.___1956. 

పున్నారావు, ఆకురాతి ౩; సంస్క్ఫృతంలో (వాసిన తెలుగు వ్యాకరణొలు-ఒక 

పరిశీలన 

అము దిత సిద్ధాంత వ్యాసం, ఆం యూ._1974, 

చిన్నయసూరి, పరవసు : సంస్కృత సూూతాం ధ వాాకరణపమ్ 

తిమ్మకవి కూచిమంచి సర్య లక్షణ సొర సంగహము 

మంజువాణీ (పెస్క్ ఏలూరు. 1927. 

తాతంభట్టు, వెల్లంకి ఏ సులక్షణ పారము 

కొండపల్లి వారి (వతి..1963.. 
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తిమ్మకవి, లింగమగుంట * సులక్షణ సారము 

వావిళ్ల (పతి. 1965. 

ఆఅఆ౦౧౦ 
౧ 

K.V. Abhayankar & : A Dictionary of Sanskrit Grammar 

M, Shukla (D.S.G.) Gaekwad Oriental Series - 
134-Baroda-1977. 

Bhaskaracharya : Lilavati 

Eng. Translation by Cole Brooke, 
“మ Kitab Mahal, Allahabad-1967. 

Belvalkar, S.K. ~~... Systems (1 Sanskrit Grammars . 
(Appendix-I, Chandra Varna Sutras) 
Bharatiya Vidya Prakasan, 
Delhi, Varanasi-1976. 

Luigia Nitti -- Dolei : The Prakrit Grammarians 
Translated by Prabhakrjha, 
Motilal Benarsidas - 1972. 
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గణపతీకాన్తీ, చర్ల 

శీతారామశళాస్త్రీ, వుదూరి 

చిన్నయసూరి, పరవస్తు 

పట్లాభిరామశా స్రీ, వేదము 

చిన్నయసూరి, వరవస్తు 

చిన నీతారామస్యామి శాస్ర్తీ, 

పజ ల 
య 

వేంకటరామళాన్త కల్లూరి 

బాంనరన్య్వతి, ఎలకూచి 

రామకృషయ్య, కోరాడ 

రామమూర్తి, ధర్మాల 

చిత్రకవి పెద్దన 

వేంకట నృసింహ 

అప్పారావు, కే. 

చిన క్రీశారామస్వామిశొస్ర్రి, 

నజ ఆ 
ళు 

ణ్ 

చ 

నారాయణీయాం[ధ వ్యాకరణము 

లలితా! పెస్, 

“హెదరాబాదు- 1969 

(ప్రశ్నో తరాంధ వ్యాకరణము, 

వాబళ ప్రతి 

మ్మదాసు_195 1. 

పద్యార్శధ వ్యాకరణము 

పట్టాభిరామ సండితీయము (ఆంధ వ్యాకరణము) 

వాళ్ళ వతి_1951. 

బాలవ్యాకరణము (బౌ.వ్యా.) 

వావిళ్ల | సతి.._1952. 

బాల వ్యాకర ణో ద్యోతము 

ఆంధ. సొ. అకాడమి... హెదరాబాదు- 1977. 

బాల వాకరణ గుప్తార్త ,వకాళిక 

బాల నరన్వతీయము, 

వావిళ్ల (వతులు___ 1932, 1963. 

భాషా చార్మితిక వ్యానములు 

కోరాడ నాగేశ్వరరాపు, మృదాసు-19?1. 

మృదంగ తత్వము 

సరస్వతీ సవర్ (పెస్-రాజమండ్రి..1966. 

లక్షణ సార సరగహము 

ఆంధ్ర సాహిత్య పరిష్మత్వకాళశితము,. 

కాకినాడ 1940. 

వ్యాసపీఠము 

కొవ్వూరు. 1974. 

వ్యాకరణ పద కోశము 

తెలుగు అకాడమీ... హైదరాబాద్ 19? , 

వె యాకరణ పారిజాతము 

ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్_.వా లేరు... 1! ష్, 
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